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КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ ІНВЕРТОРОМ
В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ З ВНУТРІШНЬОЮ ШИНОЮ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Запропонована структурна схема алгоритму векторного керування мережевими інверторами в
складі енергосистем з вентильними асинхронними генераторами, що працюють на тупікову вітку мережі. Розроблено імітаційну модель мережевого інвертора та проведено її тестування при роботі за
запропонованими алгоритмами.
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імітаційна модель.

cучасних системах розподіленої генерації і автономних енергосистемах широко
використовуються наявні для даної місцевості відновлювальні джерела енергії. Окрім
добре відомих вітрових і сонячних станцій розробляються також і комбіновані сонячно-вітрові,
дизель-вітрові і гідро-вітрові енергосистеми. При
під’єднанні цих систем чи окремих блоків до мережі часто здійснюють перетворення змінного струму в постійний з подальшим його інвертуванням за
допомогою мережевого інвертора (МІ) підключеного до мережі. Забезпечення енергоефективної і
надійної роботи МІ потребує розроблення відповідних алгоритмів його керування та їх верифікації, що є метою даної роботи. Мережевий інвертор
повинен стабілізувати вхідну напругу кола постійного струму і, крім того, генерувати до мережі задану реактивну потужність.
Математична модель мережевого інвертора
для попереднього тестування його алгоритму
керування. Вважатимемо, що мережевий інвертор
ІН1 працює на автономну чи централізовану мережу низької напруги 400 В (Рис. 1).

В

Інвертор ІН1 підключено до мережі через LC —
фільтр. Додаткова RC — ланка (Rш, Cш ) з резистором Rш великого опору не впливає суттєво на електричні процеси в фільтрі і призначена для полегшення розрахунку потенціалів на вході фільтра.
Схемі включення Рис. 1 відповідає наступна
система алгебро-диференційних рівнянь

;
iш= − i2I − i3I − i10;

i1I = − i2I − i3I ;

p ucш = iш Cш
;

;

Рис. 1. Схема підключення мережевого
інвертора до мережі
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це рівняння приймає вигляд
;

.

(6)

Коефіцієнти підсилення K1V , K2V можуть бути
прийняті рівними K1y , K2y відповідно [3].
;

;

(1)

Активна потужність, що генерується MI до
мережі, визначається з рівняння [1]

iIH1= 0,5 (i1I (K13 + 1) + i2I (K15 + 1) +i3I (K17 + 1)),
де p = d/dt — оператор диференціювання; ucш —
напруга на конденсаторі Cш ; uGA, uGB, uGC — фазні
напруги на початку вітки мережі; iAMI , iBMI , iCMI —
струми на виході LC-фільтра; RH — опір навантаження по кожній фазі; K13 , K15 , K17 — комутаційні
функції ключів S13, S15, S17 (1 — ключ у провідному стані; −1 — ключ у непровідному стані).
Фазні напруги в точці під’єднання споживачів
uHA, uHB, uHC дорівнюють відповідним потенціалам
ϕV3 , ϕV2 , ϕV1.
Регулятор реактивної потужності мережевого
інвертора. Реактивна потужність, що генерується
МІ до мережі, може бути визначена згідно наступного рівняння [1]
,

(2)

де Vgd , Vgq — перетворені до системи координат dq
фазні напруги на виході фільтра; igd , igq — перетворені вихідні струми МІ.
Якщо величина Qi задається, то з рівняння, що
визначає Qi , отримуємо
,
де

(3)

— задане значення реактивної потужності МІ.

Рівняння (3) є рівнянням регулятора реактивної потужності МІ.
Регулятор вхідної напруги мережевого інвертора. Ввівши похибку
в рівняння (1)

.

(7)

Вхідна потужність МІ дорівнює
Pdi = ud iIH1 .

(8)

Якщо знехтувати втратами в МІ і LC-фільтрі,
то вхідна потужність МІ буде дорівнювати генерованій до мережі активній потужності
1,5 (Vgq igq + Vgd igd) = ud iIH1,
звідки
.

Рівняння (6) і (9) є рівняннями регулятора
напруги ud .
Регулятори струму мережевого інвертора.
Синтез регуляторів струму МІ проведено на основі
його математичної моделі в перетвореній системі
координат [4, 5] з урахуванням напрямків струмів МІ
,
,

де a = 0 , b = − 1/Cd,

(4)

(10)
(11)

де Vid , Viq — перетворені напруги на вході LC- фільтра МІ; iid , iiq — перетворені струми дроселів LCфільтра; Vqd , Vgq — перетворені напруги на виході LCфільтра; ωg — кутова частота мережевої напруги.
Ввівши помилку відпрацювання
струму

в (10), отримуємо

отримуємо рівняння помилок відпрацювання
напруги в наступному вигляді
,

(9)

(12)
В (12) згідно [2]

,

,

, fH = iVP/Cd [2].

Для забезпечення

струм iIH1 повинен

Відповідно рівняння регулятора струму набуває вигляду

визначатись рівнянням
.
Після
58

підстановки

в

(5)

f1,

b,

(5)

(13)

та

За умови розподілу коренів по Ботерворту
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коефіцієнти K1gd, K2gd повинні
визначатись наступним чином
,

,

де ωi — власна частота контуру регулювання струму iid.
Схожим чином, ввівши помилку
відпрацювання

струму

Рис. 2. Блок-схема алгоритму роботи регулятора

в (11), отримуємо

(14)
В (14)

,

,
Якщо межі зміни частоти мережі відомі, то
регулювання частоти ωg може бути обмежене діа-

Відповідно рівняння регулятора струму iiq
набуває вигляду

(15)
Коефіцієнти K1gq і K2gq можуть бути прийняті рівними K1gd і K2gd відповідно (K1gq = K1gd, K2gq= K2gd ).
За струмового керування керуючий вплив на
МІ здійснюється через змінні
з допомогою
гістерезисних регуляторів. В разі керування по
напрузі керуючий вплив здійснюється через змінні
за допомогою блока векторної широтно
імпульсної модуляції (ШІМ) [6].
PLL регулятор. Так званий PLL («phase locked
loop») регулятор [7] застосовується для відстеження мережевої частоти ωg. Якщо необхідно синхронізуватись з напругою мережі або ж цей зсув формується іншим чином, ніж за допомогою PLL регулятора, то за відсутності збурень блок-схема алгоритму роботи регулятора буде така (Рис. 2):
Вхідними змінними для регулятора є мережеві
напруги (в нашому випадку це напруги на виході
LC-фільтра). Ці напруги координатним перетворювачем abc/dq перетворюються до системи координат dq. В результаті отримуємо перетворені
напруги Vgd і Vgq , причому Vgq дорівнює амплітуді
фазної напруги мережі. Сигнал Vgd інвертується і
підсилюється PI— регулятором. Величина сигналу
на виході PI— регулятора дорівнює кутовій частоті
мережевої напруги. Далі в результаті інтегрування
отримується сигнал Θ, що відповідає поточному
куту повороту результуючого вектора напруги
мережі. Цей сигнал є сигналом зворотного зв’язку і
надходить до блока αβ/dq .
Рівняння перетворювача abc/dq мають наступний вигляд
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пазоном

.

Тестування алгоритму керування мережевого
інвертора. Розроблений алгоритм керування мережевим інвертором тестувався з використанням
математичної моделі, що відповідає Рис. 3.
Додатково було прийнято:

=950 В — задана

напруга на вході МІ; C0 = 0,075 Ф — ємність конденсатора на вході МІ; RHA = RHB =RHC =7,5 Ом — опори
фазних навантажень на виході LC-фільтра;
— задана реактивна потужність, що повинна генеруватись мережевим інвертором; Rш = 105 Ом, Cш
=2×10 −5 Ф — параметри RC-ланки.
Керування здійснювалось по напрузі (
— керуючий вплив), частоту несучої ШІМ було
задано 9 кГц.
Величина струму iVP задавалась на певному
рівні, що імітувало зміну вихідної потужності АГ.
Кут Θ приводився до меж від + 180° до −180°.
Електричні процеси в МІ і регуляторах ілюструють розрахункові осцилограми наступних
величин: iVP — заданий в часі сумарний струм ВП
(Рис. 4, а); ud — миттєва напруга на вході МІ (Рис.
4, б ); iid , iiq — перетворені струми МІ (Рис. 4, в); iphd
, iphq — перетворені струми на виході LC- фільтра
(Рис. 4, г);

— оцінка кута повороту регульо-

ваного вектора напруги навантаження (Рис. 4, д);
iGA , iGB , iGC — струми фаз вітки мережі (Рис. 4, є);
iAMI , iBMI , iCMI — неперетворені струми на виході
LC-фільтра (Рис. 4, е); uHA, uHB, uHC — напруги на
навантаженні (Рис. 4, ж).
Розглянемо зазначені осцилограми процесів.
Струм iVP спочатку був заданий на нульовому
рівні (Рис. 4, а), а починаючи з моменту часу t =
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Рис. 3. Структурна схема алгоритму керування мережевим інвертором в складі вітроустановки, що працює на мережу

0,025 с — 17 А, що відповідає вхідній потужності
МІ близько 16 кВт. В результаті напруга ud (Рис. 4,
б) починає зростати. Для компенсації збурення
система керування МІ збільшує складову струму iiq
(Рис. 4 в), а складова струму iid залишається
незмінною. Перетворені струми iphd , iphq на виході
LC-фільтра відрізняються зниженим рівнем високочастотної складової порівняно з iid , iiq (перетворені вхідні струми LC-фільтра). Крім того, середнє
значення iphd не дорівнює нулю на відміну від iid .
Це пояснюється генерацією реактивної потужності
конденсаторами фільтра. Співставлення часових
залежностей фактичних струмів на виході LCфільтра (Рис. 4, є) і струмів вітки мережі (Рис. 4, е)
засвідчує, що процес перерозподілу навантаження
між джерелами ЕРС на початку вітки та мережевим інвертором до рівня 90 % від усталеного значення займає не більш чверть періоду мережевої
напруги. Фазовий зсув між струмами iAMI , iBMI , iCMI
та напруги uHA, uHB, uHC (Рис. 4 ж) після збільшення iVP практично відсутній, що підтверджує працездатність синтезованого регулятора.
Висновки. З використанням процедури зворотного синтезу регуляторів розроблено структурну схему алгоритму векторного керування мережевими інверторами в складі енергосистем з вентиль60

ними асинхронними генераторами, що працюють
на тупікову вітку мережі. Структурна схема запропонованого алгоритму містить: регулятор реактивної потужності; регулятор напруги; регулятор
струму

; регулятор струму

.

Вказані регулятори стабілізують вхідну напругу МІ за рахунок регулювання активної потужності
на виході МІ та відпрацьовують задане значення
реактивної потужності, що повинна генеруватись
до мережі.
Розроблено імітаційну модель мережевого
інвертора та проведено її тестування згідно запропонованих алгоритмів. За результатами тестування тривалість перехідного процесу стабілізації
напруги становить близько 0,03 с. Характер перехідного процесу відповідає заданому з практично
відсутнім перерегулюванням по струмам. Чисельні
дослідження засвідчили відповідність запропонованих алгоритмів покладеним на них функціям і
високу точність відпрацювання.
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