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Резюме: При измерване на несинусоидални напрежения работния честотен обхват на средствата за измерване може да окаже съществено влияние върху получените резултати. Настоящата работа има за цел да оцени
това влияние, когато се измерват ефективни стойности на напрежения в трифазни инвертори за асинхронни
двигатели. С помощта на числено моделиране в PSpice е показано, че при широчинно-импулсна модулация
с естествена дискретизация и честота 4 kHz постигането на грешка по-малка от 5 % е възможно, ако се използват средства за измерване с гранична честота над 100 kHz.
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1. Въведение
Трифазните инвертори се използват широко
в съвременната промишленост. Те могат да
се открият в непрекъсваеми токозахранващи
устройства, системи за добиване на соларна
енергия, ветрогенератори, електромобили и т.н.
[1, 2]. Но основно остава тяхното приложение
в честотните регулатори за управление на скоростта на трифазни асинхронни електродвигатели (АСД) [3]. Повечето от съвременните честотни регулатори (ЧР) са построени по схемата
показана на фиг.1 [4,5]. Тя е съставена от четири
основни блока. Първоначално мрежовото напрежение 230/400 V се изправя с помощта на
диоден мост 2, след което се изглажда и филтрира с помощта на кондензатори, изграждащи
филтъра 3. Полученото постоянно напрежение

захранва IGBT ключове на трифазен инвертор
4. Инверторът се управлява от електронна схема
5, която позволява на изхода на всяка една от
трите фази, да се формира променливо напрежение с предварително избрана амплитуда и
честотата на първия хармоник.
Измерването на ефективна стойност на изходното напрежение има важно практическо
значение, както за реализацията на самия ЧР,
така и при решаване на „външни“ задачи: диагностика, определяне на енергийна ефективност
на ЧР и присъединения към него двигател [6,7].
През последните години ефективната стойност
U на периодични напрежения u (t ) = u (t + T )
най-често се определя с помощта на измервателни процедури базирани на познатото дефиниционното равенство:
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Фиг.1. Блокова схема на ЧР.
1 - захранваща мрежа, 2 - изправител,
3 - филтър, 4 - инвертор, 5 - блок за управление,
6 - трифазен асинхронен двигател.
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Тъй като изходното напрежение на инвертора е богато на висши хармоници честотните
характеристики на техническите средствата,
които реализират измерването оказват съществено влияние върху получените резултати.
Настоящата работа разглежда един от важните
практически аспекти на това влияние: определяне на грешката, която се дължи на ограничения честотен обхват на използваното средство
за измерване (СИ). Анализа ще бъде направен
за ЧР, чиито изходни напрежения са формирани
с помощта на широчинно-импулсна модулация
с естествено дискретизиране.
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2. Управление и общ преглед на
процесите в ШИМ инвертор

uC

Към настоящия момент, ШИМ е най-предпочитаната техника за формиране на изходни
напрежения в отделните фази на инвертора на
ЧР. При това са възможни различни варианти
[4,8]. На фиг.2 е показан общия вид на сигналите при ШИМ с естественa дискретизация
(natural sampling PWM). Първоначално нискочестотен синусоидален сигнал u*UD (модулиращ) се сравнява с високочестотен триъгълен
сигнал uC с фиксирана честота fC и амплитуда
u C (опорен). Резултатът от сравнението се
използва за управление на двойките IGBT
транзистори във всяка фаза. Нека за простота
представим транзисторите с идеални ключове
S1÷S6 (фиг.3) и разгледаме процесите в първата
фаза. Когато синусоидалното напрежение е поголямо от триъгълното ключът S1 е затворен,
а S2 отворен. Изходът на инвертора е свързан
към положителната захранваща шина. Когато
синусоидалното напрежение е по-малко от триъгълното ключът S1 е отворен, а S2 затворен. В
този случай изходът се свързва към отрицателната захранваща шина. Ако с Uref и fref, fref<<fC
означим съответно амплитудата и честотата на
модулиращия сигнал на изхода на инвертора
ще се получи двуполярен правоъгълен сигнал
с първи хармоник [8]

U
M . dc . sin( 2.π . f ref .t )
2

(2)

u*UD

sU

S1 on
S2 off

S1 off
S2 on

Фиг.2. Общ вид на сигналите при двуполярна
широчинно-импулсна модулация: u*UD модулиращо напрежение, uC - опорно
напрежение, sU - напрежение управляващо
ключовете S1 и S2.
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където Udc е стойността на изправеното напрежение, a M = U ref / U C е коефициентът на
модулация. Следователно чрез модулиращия
сигнал е възможно да се управлява амплитудата
и честотата на първия хармоник на изходното
напрежение (2) и съответно оборотите на АСД.

3. Моделиране на изходните
напрежение на ШИМ инвертор
Вземайки под внимание предходния параграф е съставен опростен PSpice модел на
блока, управляващ трифазния инвертора на
ЧР (фиг.4). Напреженията на синусоидалните
източници UD*, VD* и WD* формират симетрична трифазна система: те имат една и съща
честота f ref = 2.π .ωref , амплитуда определена
от коефициента на модулация М и са фазово
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Фиг.3. Опростен модел на трифазен инвертор с
IGBT транзистори.

изместени едно спрямо друго на 120°. С амплитуда единица и честота f C = 2.π .ωC е трионообразната функция, генерирана от източниците
на импулсно напрежение C1 и C2. Компараторите, с чиято помощ се сравняват синусоидалните
функции и uC(t) са реализирани с помощта на
ABM блокове. В резултат на техните изходи
се получават последователностите sU, sV и sW.
В идеалния случай всяка една от тях може да
се разглежда като относителна спрямо U dc / 2
стойност на съответното изходно напрежение,
по отношение на възела N:

PARAMETERS:
f ref = 30
f c = 3960
M = 0.7255
T = 8.842u

C1
uc
TD = 0
TF = {0.25/f c}
PW = {0.25/f c}
PER = {1/f c}
V1 = -0.5
TR = {0.25/f c}
V2 = 0.5
C2
TD = {0.25/f c}
TF = {0.25/f c}
PW = {0.25/f c}
PER = {1/f c}
V1 = 0.5
TR = {0.25/f c}
V2 = -0.5

VAMPL = {M}
FREQ = {f ref }
PHASE = 0
VOFF = 0

UD*

VAMPL = {M}
FREQ = {f ref }
PHASE = -120
VOFF = 0

VD*

VAMPL = {M}
FREQ = {f ref }
PHASE = 120
VOFF = 0

WD*
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Фиг.4. PSpice модел на блока за управление на трифазния инвертор.

uU (t ) = sU .U dc / 2
uV (t ) = sV .U dc / 2

(3)

uW (t ) = sW .U dc / 2

sUS (t ) = U 0 + U1. cos ωref .t +

4. Анализ на резултатите от
симулация

+ U 2 . cos 2.ωref .t + U 3. cos 3.ωref .t + ...

Изборът на амплитуда и честота на модулиращия сигнал не е случайно, а зависи от
задачите поставени пред ЧР. Една от основните
концепции за регулиране на оборотите на АСД
е така нареченото „скаларно управление на
АСД“ [9,10]. При него, целта е да се подържа
една и съща стойност на магнитния поток във
въздушната междина на двигателя в целия диапазон на регулиране. Това условие обикновено
се прилага за първия хармоник, при което може
да се запише

U ref
f ref

= const

е цяло число, фазовото напрежение sUS(t) определено по отношение на звездния център на
двигателя е периодична функция, която може
да се представи със следния ред на Фурие

(4)

Например в идеалния случай, за да остане
постоянен магнитния поток в АСД с номинална
честота 50 Hz и напрежение 380 V, при всяка
промяна на честотата с 1 Hz е необходимо
линейното напрежение да се променя с 7,6 V.
Когато отношението от честотите на опорното и модулиращо напрежение на инвертора

(5)

където U0 е постоянната съставяща, а с U1, U2,
U3, … са означени амплитудите на съответните
хармоници. Вземайки под внимание (1) и (5)
след кратки преобразувания, за ефективната
стойност на това напрежение се получава:

U m2
m =1 2
∞

SUS = U 02 + ∑

(6)

Нека сега приемем, че честотната характеристика на СИ е близка до тази на идеален НЧ
филтър с гранична честота fh. Тогава ефективната стойност на напрежението измерено от СИ
ще се определя с израза:

U m2
m=1 2
n

'
= U 02 + ∑
SUS

(7)

където n е най-голямото цяло число, непревишаващо fh/fref, а честотната грешка дължаща
се на ограничения работен честотен обхват на
СИ ще бъде
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Фиг.5 Схема за определяне на ефективната стойност на фазовите напрежения при използване на СИ с
ограничен работен честотен обхват.
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За да се изследва влиянието на работния
честотен обхват на СИ върху измерената ефективна стойност на напрежението се използва
схемата показана на фиг.5. Избраната честота
на опорния сигнал е fC=3960 Hz. Изследвани
са четири случая, при които синусоидален
сигнал с честотата fref, съответно равна на
10 Hz (М=0,24), 20 Hz (М=0,48), 30 Hz (М=0,73)
и 40 Hz (М=0,97) е използван за управление на
АСД с номинално напрежение 380 V и честота
50 Hz. С помощта на три еднакви резистора
R1÷R3 e формиран звездния център S, спрямо
който са измерени фазните напрежения. Характеристиката на СИ е моделирана с помощта
на шест последователно свързани апериодични
звена (фронт на прехода 120 dB/dec), а стойността на грешката (8), показна на фиг.6 е
изчислена от ефективните стойности на sUS(t)
съответно преди и след филтъра (фиг.5). Нейния
анализ показва следното. Когато граничната
честота на СИ е по-малка от тази на fC на практика се измерва ефективната стойност само на
първия хармоник. Следователно показанията
ще се отличават значително от действителната
ефективна стойност на напрежението приложено на АСД.
Грешката d зависи силно от честотата fref на
модулиращия синусоидален сигнал: тя е най-голяма при 10 Hz (-60 %) и намалява до 20 % при
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Фиг.6. Зависимост на честотната грешка от
граничната честота на СИ при различни fref.

40 Hz. Това е пряко свързано с концепцията за
скаларно управление, при което напрежението
на първия хармоник намалява при намаляване
на честотата. Увеличаването на честотната
лента на СИ намалява грешката, но независимо
от това тя остава значителна. Едва при честоти,
по-големи от 100 kHz, грешката намалява под
5 %. Работата на инвертора при fref =50 Hz не
е разгледана, тъй като при горните условия
съществува опасност от премодулация (М>1).

5. Заключение
Настоящата работа предлага решение на задачата за определяне на грешката възникваща, когато за
измерване на ефективна стойност на напрежения
на честотни регулатори за трифазни двигатели се
използват средства за измерване с ограничен рабо-

тен честотен обхват. Важна част от него е предложения PSpice симулационен модел, с който могат
да се анализират режимите на работа на честотни
регулатор и да се определят свързаните с тях ефективни стойности на напреженията. Проведения
анализ показва, че при скаларно управление на
трифазен асинхронен двигател с номинално напрежение 380 V и честота 50 Hz, широчинно-импулсна
модулация с естествена дискретизация и опорна
честота 4 kHz, постигането на грешки по-малка
от 5 % е възможно при използване на средства за
измерване с гранична честота над 100 kHz.

6. Литература
[1] N. Rahim, S. Mekhilef. Implementation
of Three Phase grid Connected Inverter for
Photovoltaic Solar Power Generation System,
Proceedings IEEE. Power Con, 2002. Vol. 1, ISBN:
0-7803-7459-2, pp. 570 – 573.
[2] A. Tashakori. Review on VSI switch
fault tolerant control systems for electric vehicle
drivetrains, Engineering Letters, Vol. 24, no. 2
(2016), ISSN 1816-093X, pp. 215-224.
[3] A. Augustine, A. Valantine, A. Chandran,
B. Banerji. Speed Control of Three Phase Squirrel
Cage Induction Motor Review on VSI switch
fault tolerant control systems for electric vehicle
drivetrains, International Journal of Engineering
Research & Technology (IJERT), Vol. 4, Issue 04,
April, 2015, ISSN: 2278-0181, pp. 166-168.
[4] B. Bose. Power Electronics and Variable
Frequency Drives: Technology and Applications.
Wiley-IEEE Press, Piscataway, 1996, ISBN: 9780-7803-1084-1, p. 660.
[5] M. Aspalli, A.R, P. Hunagund. Three
Phase Induction Motor Drive Using IGBTs And

Constant V/F Method, International Journal of
Advanced Research in Electrical, Electronics
and Instrumentation Engineering, Vol. 1, Issue 5,
November, 2012, ISSN: 2278 – 8875, pp. 463-469.
[6] Electric Machinery Committee. IEEE Std
112-2004. IEEE Standard Test Procedure for
Polyphase Induction Motors and Generators,
Institute of Electrical and Electronics Engineers,
2004, New York, ISBN:0-7381-3978-5, p. 79.
[7] E. Collins, A. Mansoor. Effects of voltage
sags on AC motor drives. Textile, Fiber, and Film
Industry Technical Conference, IEEE 1997 Annual,
Greenville, SC, 1997, ISSN: 1049-3328, pp. 7-9.
[8] D. Holmes, T. Lipo. Pulse Width Modulation
for Power Converters - Principles and Practice.
Wiley-IEEE Press, Piscataway, 2003, ISBN: 9780-471-20814-3, p. 744.
[9] P. Behera, M. Behera, A. Sahoo. Speed
Control of Induction Motor using Scalar Control.
IJCA Proceedings on International Conference on
Emergent Trends in Computing and Communication
ETCC(1):37-39, September, 2014, ISBN: 973-9380883-60-1, pp. 37-39.
[10] G. Kohlrusz, D. Fodor. Comparison of
Scalar and Vector Control Strategies of Induction
Motors, Hungarian Journal of Industrial Chemistry,
Vol 39, No 2, 2011, ISSN: 0133-0276, pp. 265-270.

Данни за авторa
Пламен Иванов Никовски, Маг. инж. специалност „Автоматизация на производството“
(1994 г.), Доктор (2011 г.), Доцент (2013 г.), катедра „Електротехника и електроника“, Технически факултет, Университет по хранителни технологии - Пловдив. Научни интереси: измерване
на електрически и неелектрически величини.

EVALUATION OF THE FREQUENCY DEPENDENT ERROR
WHEN MEASURING THE ROOT MEAN SQUARE VOLTAGES
IN THREE-PHASE INVERTERS
Plamen Nikovski
UFT - Plovdiv, Plovdiv, 26 Maritsa blvd , e-mail: plmnn@uft-plovdiv.bg
Abstract: When non-sinusoidal voltages are measured the bandwidth of the measuring instruments can have a
significant impact on the results. This work aims to assess this impact when it measures the root mean square voltages
of three-phase inverters that feed induction motors. By using numerical modeling in PSpice it is shown that under
naturally sampled pulse-width modulation, at switching frequency of 4 kHz, there is possibility to achieve errors
less than 5% in case the measuring device has a cut-off frequency above 100 kHz.
Key-Words: voltage, error, measurement, operating frequency range, inverter, induction motor, PSpice
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ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
ЭФФЕКТИВНЫХ СТОИМОСТЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
В ТРИФАЗНЫХ ИНВЕРТОРАХ
Пламен Никовски
УХТ – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 26, e-mail: plmnn@uft-plovdiv.bg
Резюме: При измерении несинусоидальных напряжений рабочий частотный диапазон средств измерения
может оказать существенное влияние на полученные результаты. Настоящая работа имеет целью оценить это
влияние, когда измеряются эффективные значения напряжений в трифазных инверторах для асинхронных
двигателей. С помощью числового моделирования в PSpice показано, что при широтно-импульсной модуляции
с естественной дискретизацией и частотой 4kHZ достижение погрешности меньше 5% возможно, если
используются средства измерения с граничной частотой свыше 100 kHz.
Ключевые слова: напряжение, погрешность, измерение, частотный диапазон, инвертор, асинхронный
двигатель, PSpice
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