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АНОТАЦІЯ 

 

Об’єкт дослідження – мережеві інвертори джерел розосередженої 

генерації. 

Предмет дослідження – способи керування паралельно підключеними 

інверторами джерел розосередженої генерації. 

 

У роботі виконано аналіз структур систем електропостачання з 

розподіленою генерацією, що можуть використовуватися для живлення 

несиметричних навантажень. Розглянуто схемні рішення на базі 

конденсаторного подільника напруги, на базі трансформатора зі схемою 

з’єднання обмоток трикутник-зірка та на базі інвертора з чотирма плечима. 

Проведено математичне моделювання даних систем та доведено, що 

використання схеми з чотирма плечима дозволяє усувати негативний вплив 

несиметричних навантажень на якість електричної енергії. 

Запропоновано варіант комбінованого використання інверторів з трьома 

та чотирма плечима для живлення навантажень в мережах з розподіленою 

генерацією.  
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Вступ 

 

Розвиток систем розосередженої генерації – важлива задача енергетики в 

даний час, оскільки такі системи дозволяють ефективно поєднати можливості 

централізованого електропостачання та власної генерації підприємств та 

фізичних осіб з використанням відновлювальних джерел енергії. Живлення 

несиметричних навантажень від інверторів відновлювальних джерел може 

призводити до відповідної несиметрії живлячих напруг, що може негативно 

впливати на функціонування інших споживачів електричної енергії. У роботі 

розглядаються аспекти функціонування системи з паралельно включеними 

інверторами при несиметрії навантаження. 

  



1. Вивчення схем живлення однофазних навантажень в 

мережах з розподіленою генерацією 

 

Відновлювані джерела енергії, такі як фотоелектричні елементи, 

вітроелектростанції, паливні елементи відіграють важливу роль у забезпеченні 

стійкого функціонування електроенергетичної мережі в умовах пікових 

навантажень, а також у віддалених від централізованого електропостачання 

районах, що утворюють мікромережі або систему розподіленої генерації. 

Енергія, що генерується відновлюваними джерелами енергії, перетворюється за 

допомогою трифазних інверторів напруги. Аналіз літературних джерел доводить 

широке використання інверторів з трьома плечима як інтерфейсу взаємодії 

відновлювального джерела енергії та мережі. У трифазній чотирипровідній 

розподіленій системі використовуються інвертори з трьома плечима, що можуть 

бути побудовані за наступними концепціями: 

1. Інвертор з трьома плечима з розділяючими конденсаторами в ланці 

постійного струму. 

2. Інвертор з трьома плечима з трансформатором, що має схему з’єднання 

обмоток трикутник – зірка. 

У розподіленій системі несиметрія навантажень є небажаним, проте 

розповсюдженим явищем. Нерівномірний розподіл однофазних навантажень є 

найпоширенішою причиною виникнення несиметрії у трифазній 

чотирипровідній системі розподілу електричної енергії. Схема інвертора з 

розділенням ланки постійного струму, що показана на рис. 1, є досить 

поширеною [1]. В той же час, слід зазначити, що при несиметричному 

навантаженні напруга в ланці постійного струму містить пульсації [2]. Таким 

чином, дана схема потребує використання конденсаторів значної ємності в ланці 



постійного струму, щоб мінімізувати вплив даних пульсацій на якість вихідної 

напруги. 
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Рисунок 1 – Схема живлення однофазних навантажень в мережах з 

розподіленою генерацією з використанням розділяючих конденсаторів 

 

Крім того, напруга на вихідних клемах інвертора стає несиметричною через 

зміщення потенціалу нульової точки. 

Інвертор з трьома плечима з вихідним трансформатором, обмотки якого 

з’єднані за схемою трикутник зірка (рис. 2) також використовується для 

живлення трифазних чотирипровідних несиметричних навантажень [3], [4]. При 

несиметричному навантаженні струми нульової послідовності не протікають у 

первинній обмотці трансформатора за схемою трикутник-зірка. Однак вони 

знаходять шлях протікання через нейтраль у вторинній обмотці, що призводить 

до несиметрії напруги на клемах. Проте, це  є найпопулярнішою схемою для 

трифазної чотирипровідної системи з розподіленою генерацією. Обидві схеми 

можуть працювати некоректно під час живлення трифазного чотирипровідного 

несиметричного навантаження. Отже, додаткові несиметричні компенсатори 



навантаження, як правило, розміщуються біля клем несиметричного 

навантаження. 
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Рисунок 2 – Схема живлення однофазних навантажень в мережах з 

розподіленою генерацією з використанням інвертора з трьома плечима та Δ/Yn-

трансформатора 

 

Однак з появою інверторів з чотирма плечима (рис. 3) можна живити 

несиметричні навантаження, не впливаючи на напруги на вихідних клемах [5]. 

Нейтраль навантаження може бути підключена до середньої точки четвертого 

плеча, що забезпечить можливість керування струмами нульової послідовності, 

що протікають через нейтраль. Переваги мережевих інверторів з чотирма 

плечима такі: 

1. Немає пульсацій напруги в ланці постійного струму при живленны 

несиметричних або нелінійних навантажень від інвертора з чотирма плечима. 

Таким чином, немає необхідності у конденсаторах великої ємності в ланці 

постійного струму, як у випадку схеми інвертора з трьома плечима з  розділенням 

ланки постійного струму. 



2. Метод тривимірної просторо-векторної модуляції покращує ступінь 

використання напруги постійного струму. 

3. Наявність четвертого нейтральної плеча виключає потребу громіздких 

трансформаторів для підключення навантажень, принаймні в малопотужних 

низьковольтних автономних системах з розподіленою генерацією. 
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Рисунок 3 – Схема живлення однофазних навантажень в мережах з 

розподіленою генерацією з використанням інвертора з трьома плечима 

 

Інвертори з чотирма плечима широко використовуються як активні 

компенсатори навантаження [7]. Можливість використання інвертора з чотирма 

плечима як мережевого для автономної мікромережі з несиметричним 

навантаженням обговорюється в [11]. Його застосування для усунення 

аварійного режиму для лінійної інтерактивної системи обговорюється в [12]. Але 

всі існуючі системи з розподіленою генерацією працюють з мережевими 

інверторами з трьома плечима. Однак, розширюючи існуючу систему, потрібно 

дослідити можливість використання мережевого інвертора з чотирма плечима. 

Ця ідея детально розглядається в даній роботі. Розроблено новий спосіб 

зменшення впливу несиметрії навантаження шляхом формування гібридних 



мережевих інверторів замість локальних компенсаторів несиметрії. 

Запропонована система розподіленої генерації з мережевими інверторами, що 

мають три та чотири плеча,  показана на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Схема живлення однофазних навантажень в мережах з 

розподіленою генерацією з комбінованим використанням інверторів з трьома та 

чотирма плечима 

 

 

 

 



2. Аналіз показників несиметрії живлячих напруг при різних 

схемах живлення 

 

Для мережевого інвертора з трьома плечима реалізована двовимірна 

просторово-векторна широтно-імпульсна модуляція, тоді як для інвертора з 

чотирма плечима використовується тривимірна просторово-векторна широтно-

імпульсна модуляція. Тривимірна просторово-векторна модуляція - це набір 

методів двовимірних просторо-векторних модуляцій. В обох методах 

просторово-векторної модуляції використання напруги ланки постійного струму 

є кращим у порівнянні з іншими методами модуляції. Коефіцієнт модуляції для 

тривимірної просторово-векторної модуляції визначається так: 

𝑚 =
√3𝑈𝑚

𝑈𝑑𝑐
 

де 𝑈𝑚 – амплітудне значення вихідної фазної напруги, а 𝑈𝑑𝑐 - напруга в 

ланці постійного струму. Для середньоквадратичної фазної напруги 220 В, 

величина 𝑈𝑚 складає 220 В ∙ √2 = 311.13 В. При одиничному коефіцієнті 

модуляції 𝑚 = 1 необхідна напруга в ланці постійного струму становить 

311.13 В ∙ √3 = 538.89 В. Але щоб врахувати втрати, бажано підтримувати дану 

напругу на рівні 550В. Для замкненої системи керування кожним інвертором 

необхідно вимірювати вихідні напруги, струми навантаження та струми 

конденсаторів кожного інвертора. В подальшому дані виміряні величини 

перетворюються в синхронну систему відліку, щоб утворити розв’язану систему 

замкненого типу. Тут слід зазначити, що для інверторів з трьома плечима існують 

лише регулятори по осі q та осі d. Це пояснюється тим, що інвертори з трьома 

плечима мають лише два ступені свободи. З іншого боку, інвертор з чотирма 



плечима має три ступені свободи, а тому можуть використовуватися регулятори 

для осі q, осі d та осі 0. 

Для децентралізованої роботи застосовуються закони P-f та Q-V. Таким 

чином, між двома підсистемами розподіленої генерації не потрібен зв'язок. Для 

розрахунку сигналів завдання внутрішніх контурів управління напругою частота 

та амплітуда напруг розраховуються за аперіодичними законами. 

Коефіцієнт трансформації трансформатора зі схемою з’єднання обмоток, 

що використовується в інверторній системі з трьома плечима, для простоти 

становить 1: 1. Під час моделювання відновлюване джерело енергії постійного 

струму замінюється трифазним діодним мостовим випрямлячем. Всі 

моделювання проводяться за допомогою набору інструментів Matlab/Simulink.  

Перш ніж зрозуміти роботу системи розподіленої генерації з гібридними 

інверторними інтерфейсами, слід дослідити окремо роботу індивідуальних 

систем з інверторами, що мають три та чотири плечі. 

Розглянемо індивідуальне функціонування блоку розподіленої генерації з 

мережевим інвертором, що має три плеча. В даному випадку необхідно виконати 

моделювання системи розподіленої генерації з мережевим інвертора, що містить 

три плеча разом з підключеним до нього трансформатором зі схемою обмоток 

трикутник-зірка, що живить несиметричне навантаження. Спочатку до 

трансформатора підключене трифазне симетричне навантаження загальною 

потужністю 9 кВт. Для створення несиметрії навантаження на одну з фаз 

збільшується з 3 кВт до 6 кВт при t = 0,1 с. При несиметричному навантаженні 

спостерігається несиметрія напруг на навантаженні (рис. 5). Це пов’язано з 

негативною та нульовою послідовністю струмів, що протікають через нульову 

точку вторинних обмоток трансформатора, що з’єднані у зірку, та несиметричне 

чотирипровідне навантаження. Однак напруги на первинній стороні 

трансформатора зі схемою обмоток трикутник-зірка є симетричними, оскільки 



струми нульової послідовності продовжують циркулювати в первинній обмотці, 

з’єднаній у трикутник. За допомогою теореми Фортесью виконаємо аналіз 

складових послідовності для напруг на клемах навантаження.  

Показник несиметрії вихідних напруг визначається наступним чином: 

𝑘𝑛𝑒𝑔 =
𝑈𝑛𝑒𝑔

𝑈𝑝𝑜𝑠
∙ 100%; 

𝑘𝑧𝑒𝑟𝑜 =
𝑈𝑧𝑒𝑟𝑜

𝑈𝑝𝑜𝑠
∙ 100%, 

де 𝑈𝑝𝑜𝑠, 𝑈𝑛𝑒𝑔 та 𝑈𝑧𝑒𝑟𝑜 – складові позитивної, негативної та нульової 

послідовності.  

Проведене моделювання дозволило визначити такі показники несиметрії 

напруг для випадку живлення навантажень від блоку розподіленої генерації з 

інвертором, що має три плечі: 

𝑘𝑛𝑒𝑔 =
23.9 В

225.7 В
= 10.5%; 

𝑘𝑧𝑒𝑟𝑜 =
21.0 В

225.7 В
= 9.3%. 

Ці значення не є прийнятними згідно зі стандартом ДСТУ IEC 62040-3:2004 

«Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. 

Загальні технічні вимоги». Відповідно до ДСТУ IEC 62040-3:2004, ця межа 

становить 1% для симетричного навантаження та 2% для повністю (100%) 

несиметричного навантаження. 

 



U, В

t, c  

Рисунок 5 – Результати моделювання роботи системи розподіленої 

генерації при живленні несиметричного навантаження від інвертора з трьома 

плечима 

 

Виконаємо дослідження автономного функціонування блоку 

розосередженої генерації з мережевим інвертором, що має чотири плечі. 

Вищезазначені результати можна порівняти з автономною роботою блоку 

розосередженої генерації з мережевим інвертором, що має чотири плечі. 

Спочатку до такого інвертора підключається трифазне симетричне навантаження 

загальною потужністю 9 кВт, а в момент часу 𝑡 = 0.1 𝑐 навантаження однієї фази 

змінюється так, що споживана даною фазою потужність зростає з 3 кВт до 6 кВт  



Ця ситуація з несиметрією повторює аналогічну, що використовувалася 

при дослідженні несиметрії напруг на виході джерела розосредженої генерації з 

використанням мережевого інвертора з трьома плечима. Отримані результати 

коефіцієнтів несиметрії наступних значень: 

𝑘𝑛𝑒𝑔 = 0.002%; 

𝑘𝑧𝑒𝑟𝑜 = 1.291%. 

У цьому випадку від'ємні та нульові складові послідовності у вихідних 

напругах зменшуються і знаходяться в межах допустимих меж відповідно до 

вищезазначеного стандарту. Напруги на виході схеми є збалансовані та 

синусоїдальні, як показано на рис. 6. Це доводить той факт, що мережевий 

інтерфейс на базі інвертора з чотирма плечима може ефективно 

використовуватися для живлення несиметричного навантаження без будь-якого 

додаткового компенсатора несиметрії. Також система буде менш громіздкою, 

оскільки немає необхідності у трансформатора зі схемою з’єднання обмоток 

трикутник-зірка. 

 



U, В

t, c  

Рисунок 6 – Результати моделювання роботи системи розподіленої 

генерації при живленні несиметричного навантаження від інвертора з чотирма 

плечима 
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t, c  

Рисунок 7 – Напруга на виході інвертора (до фільтру) системи розподіленої 

генерації при живленні несиметричного навантаження від інвертора з чотирма 

плечима 

 

Під час здійснення моделювання навантаження на одну з фаз збільшується 

на 100%. Але згідно зі стандартом IEEE 446 «Рекомендована практика для 

аварійних та резервних енергосистем промислового та комерційного 

застосування», однофазні навантаження можуть живитися від трифазних джерел 

за умови, що несиметрія навантаження при максимальному навантаженні не є 

надмірною. Зазвичай його слід приймати на рівні 25% або менше. Отже, на 

наступних етапах дослідження при створенні дисбалансу навантаження на одну 

з фаз збільшується на 25%. 



Виконаємо аналіз процесів у системі при паралельному підключенні двох 

інверторів. Спочатку до обох перетворювачів підключається лише трифазне 

симетричне навантаження. При моделюванні трифазне симетричне 

навантаження, що живиться від інвертора з трьома плечима, має потужність 

6 кВт, а навантаження, що живиться від інвертора з чотирма плечима, має 

потужність 3 кВт. В момент часу 𝑡 = 0.2 𝑐 ключ К замикається, об’єднуючи два 

блоки розподіленої генерації у одну систему. При використанні симетричного 

навантаження та рівних коефіцієнтів спадання два інвертори розподіляють 

навантаження порівну. При 𝑡 = 0.4 𝑐 несиметрія створюється збільшенням 

навантаження на одну з фаз блоку розподіленої генерації, який живиться за 

допомогою інвертора з трьома плечима. З отриманих результатів видно, що 

складова від'ємної послідовності у клемних напругах інвертора блоку 

розподіленої генерації з трьома плечима значно нижча, ніж при автономній 

роботі інвертора з трьома плечима. Але складова напруги з нульовою 

послідовністю у інверторі з трьома плечима все ще залишається високою і 

неприйнятною. Слід зазначити, що складова нульової послідовності в вихідних 

напругах інвертора з чотирма плечима майже дорівнює нулю. 

 

3. Аналіз складових потужності у системі з паралельними 

інверторами 

 

Виконаємо аналіз потоків потужності у паралельній системі з 

розподіленою генерацією. З вищезазначеного дослідження стає зрозуміло, що 

для несиметричного навантаження на стороні інвертора з чотирма плечима 

складові негативної та нульової послідовності в вихідних напругах блоків 

розподіленої генерації знаходяться в допустимих межах, визначених 



вищеназваними стандартами. Струми нульової послідовності ніколи не 

призводять до перетоку потужності в сполучній лінії. Складова негативної 

послідовності в напругах на виході не є незначною, а тому її треба враховувати. 

Отже, для розрахунку миттєвої потужності розглядаються складові позитивної та 

негативної послідовностей струмів, а також напруги. Трифазні вихідні напруги і 

з'єднувальні лінійні струми можуть бути представлені у вигляді векторів так: 

𝑼 = 𝑈𝑑𝑞,𝑝𝑒𝑗𝜔𝑡 + 𝑈𝑑𝑞,𝑛𝑒−𝑗𝜔𝑡; 

𝑰 = 𝐼𝑑𝑞,𝑝𝑒𝑗𝜔𝑡 + 𝐼𝑑𝑞,𝑛𝑒−𝑗𝜔𝑡 . 

В даному випадку індекси p і n позначають відповідно позитивну та 

негативну складові послідовності. При цьому коефіцієнти для всіх складових 

послідовності, таких як 𝑈𝑑𝑞,𝑝, 𝐼𝑑𝑞,𝑛  і т.д. є векторами. Узагальнено вони можуть 

бути представлені з використанням дійної та явної частин так: 

𝑎𝑑𝑝,𝑝 = 𝑎𝑑 + 𝑗𝑎𝑞 . 

Тоді повна потужність у сполучній лінії може бути визначена так: 

𝑆 = (𝑈𝑑𝑞,𝑝𝑒𝑗𝜔𝑡 + 𝑈𝑑𝑞,𝑛𝑒−𝑗𝜔𝑡)(𝐼𝑑𝑞,𝑝𝑒𝑗𝜔𝑡 + 𝐼𝑑𝑞,𝑛𝑒−𝑗𝜔𝑡)
∗
, 

де знак «*» позначає операцію комплексного спряження вектору. 

Тоді дану формулу можна спростити так: 

𝑆 = 𝑃1 + 𝑃2 + (𝑃3 + 𝑃4) cos 2𝜔𝑡 + (𝑃5 + 𝑃6) sin 2𝜔𝑡

+ 𝑗(𝑄1 + 𝑄2 + (𝑄3 + 𝑄4) cos 2𝜔𝑡 + (𝑄5 + 𝑄6) sin 2𝜔𝑡). 

Тоді перетік активної та реактивної потужності в з’єднувальній лінії можна 

визначити так: 

𝑃12 = 𝑃1 + 𝑃2 + (𝑃3 + 𝑃4) cos 2𝜔𝑡 + (𝑃5 + 𝑃6) sin 2𝜔𝑡 ; 

𝑄12 = 𝑄1 + 𝑄2 + (𝑄3 + 𝑄4) cos 2𝜔𝑡 + (𝑄5 + 𝑄6) sin 2𝜔𝑡, 



де  

𝑃1 =
3

2
(𝑈𝑑𝑝𝐼𝑑𝑝 + 𝑈𝑞𝑝𝐼𝑞𝑝); 

𝑃2 =
3

2
(𝑈𝑑𝑛𝐼𝑑𝑛 + 𝑈𝑞𝑛𝐼𝑞𝑛); 

𝑃3 =
3

2
(𝑈𝑑𝑝𝐼𝑑𝑛 + 𝑈𝑑𝑝𝐼𝑞𝑛); 

𝑃4 =
3

2
(𝑈𝑑𝑛𝐼𝑑𝑝 + 𝑈𝑞𝑛𝐼𝑞𝑝); 

𝑃5 =
3

2
(𝑈𝑑𝑝𝐼𝑞𝑛 − 𝑈𝑞𝑝𝐼𝑑𝑛); 

𝑃6 =
3

2
(𝑈𝑞𝑛𝐼𝑑𝑝 − 𝑈𝑑𝑛𝐼𝑞𝑝); 

𝑄1 =
3

2
(𝑈𝑞𝑝𝐼𝑑𝑝 − 𝑈𝑑𝑝𝐼𝑞𝑝); 

𝑄2 =
3

2
(𝑈𝑞𝑛𝐼𝑑𝑛 − 𝑈𝑑𝑛𝐼𝑞𝑛); 

𝑄3 =
3

2
(𝑈𝑞𝑝𝐼𝑑𝑛 − 𝑈𝑑𝑝𝐼𝑑𝑛); 

𝑄4 =
3

2
(𝑈𝑞𝑛𝐼𝑑𝑝 − 𝑈𝑑𝑛𝐼𝑞𝑝); 

𝑄5 =
3

2
(𝑈𝑑𝑝𝐼𝑑𝑛 + 𝑈𝑞𝑝𝐼𝑞𝑛); 

𝑄6 = −
3

2
(𝑈𝑑𝑛𝐼𝑑𝑝 + 𝑈𝑞𝑛𝐼𝑞𝑝). 

З наведених складових саме складові 𝑃1 та 𝑃2 відповідають середньому 

перетоку активної потужності між підсистемами. 



У випадку системи розподіленої генерації, сформованої з використанням 

двох інверторів з чотирма плечима, середнє значення активної потужності 

перетоку може бути визначене так: 

𝑃 =
3𝑈1𝑈2

𝜔0𝐿12
sin(𝛿1 − 𝛿2), 

де 𝛿1 𝛿2 - кут навантаження двох модулів розподіленої генерації. Якщо 

обидва інвертори використовувати за схемою з чотирма плечима, то напруги на 

виході модулів розподіленої генерації будуть майже симетричними, а середнє 

значення  обом інтерфейсам 4-канального інвертора напруги на клем модулів DG 

майже збалансовані, а середня потужність перетоку 𝑃1 обумовлена складовими 

напруг і струмів позитивної послідовності. Отже, розподіл потужності між двома 

блоками відповідає законам падіння. Однак у запропонованій системі 

розподіленої генерації з паралельними інтерфейсами інверторів середня 

потужність також обумовлена від'ємними складовими послідовності напруг і 

струмів 𝑃2, і ці складові не дозволяють потужностям 𝑃1 і 𝑃2 слідувати точному 

розподілу пропорційно коефіцієнтам падіння. Це виправдовує незначну різницю 

у розподілі потужності після розсиметрування навантаження. Виникнення 

коливань з частотою 2ω в потужності зумовлено складовими негативної 

послідовності. Ця коливальна потужність, яку розподіляє кожен інвертор, 

залежить від параметрів мережі та вихідного опору інверторів. 

У цьому дослідженні вивчається лише потік активної потужності в 

гібридній системі, отже, розглядаються лише активні навантаження. Але для 

розподілу реактивної потужності можна застосовувати закони падіння Q-U. 

Потік реактивної потужності також містить коливання 2ω. 

  



Висновки 

 

У роботі розглянуто систему розподіленої генерації з використанням 

паралельних інверторних інтерфейсів. Однофазні навантаження у трифазній 

чотирипровідній системі мають випадкову поведінку і в основному є причиною 

несиметрії навантажень. Отже, дані несиметричні навантаження можуть 

живиться від інвертора з чотирма плечима, а всі трифазні симетричні 

навантаження, такі як електроприводи, можуть живитися від інвертора з трьома 

плечима. Це покращить ефективність роботи гібридної системи щодо від’ємних 

та нульових складових послідовності напруг у точці спільного підключення. 

Таким чином, несприятливий вплив несиметричної напруги на інші симетричні 

навантаження може бути мінімізований. З аналізу потоку потужності видно, що 

потужність у з’єднувальній лінії коливається з подвійними частотними 

компонентами. Через негативні послідовності складових струмів, середній 

розподіл потужності не відповідає законам керування відхиленням. Для точного 

розподілу середньої та коливальної складових потужності пропорційно 

коефіцієнтам падіння необхідна модифікація системи керування. Для цього може 

знадобитися використання апріорної інформації про несиметричне 

навантаження, а даний напрямок розвитку систем з розподіленою генерацією 

потребує подальшого дослідження. 
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