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SPIS WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ
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amplituda przebiegu nośnego
maksymalna, dopuszczalna wartość amplitudy przebiegu modulującego
częstotliwość przebiegu nośnego
maksymalna, dopuszczalna wartość częstotliwości przebiegu nośnego
częstotliwość przebiegu modulującego
graniczna wartość prądu odbiornika
amplituda prądu odbiornika
prąd źródła zasilania
maksymalna wartość prądu wstecznego diody
przebieg prądu tranzystora
przebieg prądu tranzystora podczas procesu wyłączania
przebieg prądu tranzystora podczas n-tego procesu wyłączania
ustalona wartość prądu tranzystora równa wartości prądu odbiornika w n-tym cyklu
przełączania
maksymalna, ustalona wartość prądu tranzystora równa wartości amplitudy prądu
odbiornika
maksymalna wartość, do której może narosnąć prąd tranzystora głównego
w czasie tr
przebieg prądu tranzystora pomocniczego podczas n-tego procesu załączania
maksymalna wartość, do której może narosnąć prąd tranzystora pomocniczego
w czasie tTpr
przebieg prądu tranzystora w procesie załączania
przebieg prądu tranzystora podczas n-tego procesu załączania
krotność maksymalnej wartości napięcia kondensatora w danym cyklu przełączania
względem napięcia zasilania UDC
krotność maksymalnej wartości napięcia kondensatora względem napięcia
zasilania UDC
współczynnik głębokości modulacji amplitudy przebiegu modulującego
maksymalna, dopuszczalna wartości współczynnika głębokości modulacji
amplitudy
współczynnik modulacji częstotliwości
numer kolejnego przełączenia
współczynnik „kształtu” sygnału trójkątnego
straty mocy w procesie załączania i wyłączania tranzystora
czas ładowania kondensatorów układu miękkiego przełączania do wartości
maksymalnej napięcia w danym cyklu przełączania
czas rezonansowego rozładowania kondensatora układu miękkiego przełączania
czas opóźnienia załączenia tranzystorów pomocniczych względem czasu
załączenia odpowiadających im tranzystorów głównych
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Ti
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UT
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ΔPTon
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– przedział czasu, w którym podczas procesu wyłączania prąd tranzystora głównego
zmniejsza się od 90% jego wartości maksymalnej do 10% tej wartości
– okres przełączania tranzystora głównego
– czas martwy określający przerwę czasową między przełączeniem tranzystorów
głównych danej fazy
– minimalny, dopuszczalny czas pomiędzy kolejnymi przełączeniami tranzystora
głównego
– czas narastania prądu tranzystora głównego do wartości prądu odbiornika
– minimalny, dopuszczalny czas nieprzewodzenia tranzystora głównego falownika
napięcia z bazowym układem miękkiego przełączania
– czas wyłączania tranzystora
– czas załączania tranzystora
– przedział czasu w procesie załączania pomiędzy chwilą, w której prąd tranzystora
narasta od 10% wartości maksymalnej a chwilą, w której napięcie tranzystora
obniży się do 10% maksymalnej wartości tego napięcia
– przedział czasu w procesie załączania tranzystora pomocniczego pomiędzy chwilą,
w której prąd tego tranzystora osiąga 10% swojej wartości maksymalnej (w danym
cyklu przełączania) a chwilą, w której napięcie tranzystora obniży się do 10%
swojej wartości maksymalnej
– minimalny, dopuszczalny czas przewodzenia tranzystora głównego falownika
napięcia z bazowym układem miękkiego przełączania
– czas opóźnienia załączenia tyrystorów pomocniczych względem odpowiadających
im tranzystorów głównych
– maksymalna wartość napięcia kondensatora w chwili zakończenia procesu
wyłączania tranzystora głównego
– napięcie przewodzenia diody
– napięcie przewodzenia tranzystora
– napięcie tranzystora występujące między kolektorem a emiterem w czasie jego
przewodzenia
– przebieg napięcia tranzystora podczas procesu wyłączania
– przebieg napięcia tranzystora pomocniczego podczas n-tego procesu załączania
– przebieg napięcia tranzystora podczas procesu załączania
– całkowite straty przewodzenia diod falownika napięcia
– całkowite straty przewodzenia tranzystorów falownika napięcia
– całkowite straty wyłączania tranzystorów głównych falownika napięcia
– całkowite straty załączania tranzystorów głównych falownika napięcia
– całkowite przewodzenia tranzystorów pomocniczych układu miękkiego
przełączania
– całkowite straty przełączania tranzystorów pomocniczych
– całkowite straty przełączania tranzystorów głównych falownika napięcia
– czas przewodzenia tranzystora głównego w n-tym cyklu przełączania
– „zastępcza” stała czasowa zmiany prądu tranzystora w procesie wyłączania
– przesunięcie
fazowe
między
przebiegiem
prądu
i
podstawową
harmoniczną przebiegu napięcia fazowego odbiornika
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1. WPROWADZENIE
1.1 Charakterystyka zagadnienia
Ze względu na ilość aplikacji falowniki napięcia stanowią obecnie największą grupę
układów przekształtnikowych. Pierwsze falowniki napięcia były budowane na bazie
tyrystorów typu SCR i początkowo pracowały generując na wyjściu napięcie w postaci
fali prostokątnej. Z końcem lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia do sterowania
falowników tyrystorowych zaczęto wykorzystywać modulację szerokości impulsów.
Z uwagi na względnie długie wartości czasów przełączania tyrystorów, a zwłaszcza
czasów wyłączania, częstotliwość przełączeń falowników tyrystorowych nie
przekraczała na ogół 1 kHz. Skonstruowanie tyrystorów wyłączanych ujemnym prądem
bramki (GTO) wpłynęło na zwiększenie wartości częstotliwości przełączeń falowników
napięcia pracujących z modulacją szerokości impulsów. Jednak dopiero wykorzystanie
w falownikach napięcia tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT),
opracowanych w latach osiemdziesiątych, pozwoliło na znaczące zwiększenie
częstotliwości przełączeń, która obecnie w falownikach dużej mocy wynosi kilka
kiloherców.
Początkowo falowniki napięcia były wykorzystywane głównie do sterowania
częstotliwościowego silników indukcyjnych. Obecnie falowniki wykorzystywane są
również w układach przeznaczonych do regulacji i sterowania przepływem energii
w systemach elektroenergetycznych (urządzenia FACTS), w procesach przekształcenia
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz w procesach kontroli i zarządzania
energią w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Często stanowią one
podstawowy element filtrów aktywnych wykorzystywanych do poprawy jakości energii
elektrycznej. Coraz częściej falowniki napięcia są stosowane również jako prostowniki
pracujące z modulacją szerokości impulsów, dzięki którym prąd w sieci zasilającej
prostownik ma kształt prawie sinusoidalny.
Sprawność falowników napięcia jest wysoka i zawiera się w przedziale od 97 do 99
procent. Pomimo wysokiej sprawności falowników napięcia (względem na przykład
sprawności maszyn elektrycznych), wiele ośrodków naukowych nadal prowadzi
badania, które mają na celu zmniejszenie strat w falownikach, przy czym badania te są
szczególnie istotne w przypadku falowników napięcia pracujących przy stosunkowo
wysokich częstotliwościach przełączeń. Zasadniczy wpływ na sprawność falowników
napięcia mają straty mocy powstające w tranzystorach oraz w ich diodach zwrotnych.
Straty w tranzystorach falownika są sumą strat przewodzenia oraz strat przełączania.
Straty przewodzenia zależą głównie od wartości prądu i napięcia występującego między
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kolektorem a emiterem tranzystora w czasie jego przewodzenia. Użytkownik falownika
nie ma możliwości ograniczenia tych strat, ponieważ wymaga to zmniejszenia napięcia
przewodzenia tranzystora, co może być osiągnięte wyłącznie na etapie jego konstrukcji.
Straty przełączania powstają w procesie załączania i wyłączania tranzystorów.
Przyczyną tych strat jest jednoczesna zmiana prądu i napięcia tranzystora w czasie
trwania procesów przełączania. W przypadku falowników średniej i dużej mocy już
przy częstotliwościach przełączeń rzędu kilku kiloherców straty te zaczynają
przewyższać straty przewodzenia tranzystorów falownika. Ograniczenie strat
przełączania możliwe jest przez zastosowanie układów wspomagających przełączanie
tranzystorów, zwanych dalej układami łagodnego lub częściej miękkiego przełączania,
które powodują, że załączanie i wyłączanie tranzystorów falownika napięcia następuje
przy ich prądzie lub napięciu bliskim zeru. Należy podkreślić, że niektóre układy
miękkiego przełączania wpływają również na zmniejszenie strat powstających
w diodach zwrotnych tranzystorów falownika napięcia podczas ich wyłączania.
Ograniczenie strat przełączania wpływa na zwiększenie sprawności falowników
napięcia, ale również powoduje obniżenie temperatury pracy tranzystorów i ich diod
zwrotnych, co pozwala na zastosowanie elementów chłodzących o mniejszych
gabarytach i w konsekwencji zmniejszenie wymiarów samego falownika.
W literaturze naukowej i w bazach patentowych przedstawione i omawiane są różne
rozwiązania mające na celu ograniczenie strat przełączania tranzystorów trójfazowych,
dwupoziomowych falowników napięcia. W większości proponowanych układów
miękkiego przełączania tranzystorów w falownikach napięcia występują połączenia,
które negatywnie wpływają na niezawodność pracy falowników w przypadku
wystąpienia zakłóceń sterowania. W układach tych istnieje niebezpieczeństwo
udarowego rozładowania kondensatorów równolegle dołączonych do tranzystorów
falownika napięcia lub ryzyko przerwania prądu dławików indukcyjnych szeregowo
połączonych z tranzystorami układu miękkiego przełączania, co grozi wystąpieniem
przepięć i uszkodzeniem tranzystorów. Mankamentami dużej części proponowanych
dotychczas układów miękkiego przełączania są również rozbudowane algorytmy
sterowania przełączaniem tranzystorów głównych falownika napięcia oraz tranzystorów
układów wspomagających przełączanie tranzystorów głównych. Dlatego też nadal wiele
światowych ośrodków badawczych prowadzi prace dotyczące wspomagania
przełączania tranzystorów w falownikach napięcia, zwłaszcza pod kątem niezawodności
układów miękkiego przełączania tranzystorów.

1.2 Cel i zakres pracy
Celem pracy jest przedstawienie układu miękkiego przełączania tranzystorów
w trójfazowych, dwupoziomowych falownikach napięcia, w którym nie występuje
zagrożenie udarowego rozładowania kondensatorów przez przewodzące tranzystory
falownika napięcia oraz nie ma możliwości przerwania prądu dławików, skutkującego
powstaniem przepięć powodujących uszkodzenie tranzystorów układu miękkiego
przełączania. Wyeliminowanie tych zagrożeń, występujących prawie we wszystkich
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dotychczasowych propozycjach miękkiego przełączania tranzystorów, zostało
osiągnięte poprzez zastosowanie dodatkowych układów wspomagających przełączanie
tranzystorów włączonych w strukturę typowego tranzystorowego trójfazowego,
dwupoziomowego falownika napięcia, przy czym na każdy z tranzystorów głównych
falownika napięcia przypada jeden układ wspomagający przełączanie, wyposażony
w jeden tranzystor pomocniczy oraz elementy magazynujące energię tj. kondensator
i dwa dławiki indukcyjne. Sposób miękkiego przełączania tranzystorów trójfazowego,
dwupoziomowego falownika napięcia polega na uzależnieniu chwili załączenia
i wyłączenia tranzystorów pomocniczych względem chwil przełączania tranzystorów
głównych.
W drugim rozdziale niniejszej pracy omówiono straty powstające w falownikach
napięcia pracujących bez miękkiego przełączania tranzystorów, przy czym szczególną
uwagę zwrócono na straty przełączania tranzystorów falownika. Omówiono również
straty powstające w diodach podczas ich przewodzenia i przechodzenia do stanu
zaporowego.
W rozdziale trzecim przedstawiono i krótko opisano najczęściej prezentowane
w literaturze układy miękkiego przełączania tranzystorów w trójfazowych falownikach
napięcia. Odrębnie opisano przypadki, w których jeden układ jest wykorzystywany do
miękkiego przełączania wszystkich tranzystorów falownika a odrębnie rozwiązania,
w których każdy tranzystor falownika posiada własny, indywidualny układ
wspomagający jego przełączanie. Zwrócono również uwagę na mankamenty tych
układów oraz ryzyko na jakie jest narażony falownik, w którym zastosowano dany
układ miękkiego przełączania w przypadku wystąpienia zakłóceń sterowania.
Główną częścią rozprawy jest przedstawiony w czwartym rozdziale opis struktury
i zasady działania odpornego na zakłócenia sterowania układu miękkiego przełączania
tranzystorów w trójfazowych, dwupoziomowych falownikach napięcia. W tej części
pracy przedstawiono schemat tak zwanego układu bazowego oraz jego dwóch wersji
alternatywnych z dokładnym opisem działania uzupełnionym o poglądowe przebiegi
oraz schematy przedstawiające rozpływ prądów w poszczególnych etapach pracy.
Określono zasady doboru parametrów bazowego układu miękkiego przełączania oraz
wpływ wartości tych parametrów na procesy przełączania tranzystorów falownika
napięcia z układem miękkiego przełączania.
Obliczenia numeryczne pracy falownika napięcia z bazowym układem miękkiego
przełączania oraz falownika z rozwiązaniem alternatywnym zamieszczono w piątym
rozdziale rozprawy. Zawarto w nim opis modelu numerycznego falownika z układem
miękkiego przełączania oraz przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla różnych
wartości pojemności kondensatorów oraz indukcyjności dławików układu miękkiego
przełączania, przy czym symulacje przeprowadzono dla falownika pracującego
z odbiornikiem RL oraz z silnikiem indukcyjnym klatkowym. W rozdziale tym
omówiono także wpływ zakłóceń sterowania na pracę falownika z układem miękkiego
przełączania.
Opis stanowiska laboratoryjnego oraz przeprowadzonych pomiarów pracy
laboratoryjnego falownika napięcia z proponowanym układem miękkiego przełączania
tranzystorów zawarto w rozdziale szóstym. Przedstawiono wyniki badań
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laboratoryjnych dla różnych wartości pojemności kondensatorów i indukcyjności
dławików układu miękkiego przełączania. Wykonano badania laboratoryjnego
falownika napięcia z układem miękkiego przełączania obciążając go odbiornikiem RL
oraz silnikiem indukcyjnym.
W rozdziale siódmym omówiono wpływ opracowanego układu miękkiego
przełączania na pracę falownika napięcia, przy czym zwrócono szczególną uwagę na
ograniczenia zakresu dopuszczalnych zmian parametrów sterowania falownika.
Przedstawiono przykładową analizę całkowitych strat mocy falownika napięcia
z układem miękkiego przełączania, a otrzymane wyniki porównano do strat mocy
powstających w falowniku bez miękkiego przełączania.
W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski oraz określono kierunki dalszych
badań związanych z ograniczaniem strat przełączania tranzystorów w falownikach
napięcia.
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2.1 Straty przewodzenia w tranzystorach falownika
Sprawność układów przekształtnikowych zawiera się najczęściej w przedziale od 96
procent do 99 procent [10, 36, 82]. Pomimo tak dużej sprawności problem ograniczenia
strat dotyczy także tej grupy urządzeń. Obecnie najważniejszą grupą przekształtników
są falowniki napięcia. Głównymi elementami obniżającymi sprawność falowników
napięcia są tranzystory, zwłaszcza jeśli falowniki pracują z modulacją szerokości
impulsów i wysokimi częstotliwościami przełączeń. Drugim elementem, istotnie
wpływającym na zmniejszenie sprawności falowników napięcia, są diody zwrotne.
Zdecydowanie mniejszy wpływ na sprawność falowników napięcia mają straty
w układach przeciwprzepięciowych oraz w rezystancjach obwodów bramek
tranzystorów, jednakże nie powinno się ich pomijać w określeniu całkowitych strat
mocy w falownikach napięcia.
W falownikach napięcia średniej i dużej mocy stosowane są najczęściej tranzystory
bipolarne z izolowaną bramką (ang. Insulated Gate Bipolar Transistor), określane
w dalszej części pracy jako tranzystory. Straty mocy w tranzystorach falownika można
podzielić na straty przewodzenia, występujące w czasie ich przewodzenia oraz straty
przełączania, powstające podczas procesów przełączania tranzystorów. Całkowite straty
mocy w tranzystorach są sumą strat przewodzenia oraz strat przełączania. Straty
przewodzenia zależą głównie od wartości prądu i napięcia tranzystora, występującego
między kolektorem a emiterem w czasie jego przewodzenia. Straty przewodzenia
tranzystora, przypadające na jeden okres jego przełączania, mogą być oszacowane na
podstawie zależności [23, 26, 68, 81]:
PTcon1 

gdzie: Ti
tcon
iT (t)
uT (t)

–
–
–
–

1
Ti

tcon

i

T

(t ) uT (t )dt

(2.1)

0

okres przełączania tranzystora,
czas przewodzenia tranzystora,
prąd tranzystora,
napięcie tranzystora, występujące między kolektorem a emiterem
w czasie jego przewodzenia.

Użytkownik falownika nie ma możliwości ograniczenia strat przewodzenia,
ponieważ ich redukcja wymaga zmniejszenia napięcia występującego miedzy
kolektorem a emiterem przewodzącego tranzystora. Zmniejszenie tego napięcia przy
stałej wartości prądu tranzystora jest możliwe poprzez zastosowanie w procesie
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technologicznym materiałów półprzewodnikowych o wyższej przewodności [8]. Warto
podkreślić, że temperatura złącza w czasie przewodzenia tranzystora ma znaczący
wpływ na wartość tych strat. Napięcie między kolektorem a emiterem przewodzącego
tranzystora jest nieliniową funkcją prądu tranzystora. Napięcie to najczęściej mieści się
w zakresie od 1,5 V do 2,5 V. Podejmowane badania naukowe oraz nowe procesy
technologiczne mają na celu m.in. zmniejszenie tego napięcia. W ostatnich latach
w tranzystorach IEGT (ang. Injection Enhanced Gate Transistor) zmniejszono to
napięcie do wartości około 1,3 V. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach
uzasadnione jest zastosowanie w falownikach napięcia tyrystorów IGCT (ang.
Integrated Gate Commutated Thyristors) [6], których napięcie między anodą a katodą
wynosi 4 V przy prądzie około 6 kA.
Zależność (2.1) dotyczy strat przewodzenia powstających podczas jednego cyklu
przełączania. Aby porównać straty przewodzenia względem całkowitych strat mocy
w falowniku napięcia, niezbędne jest przekształcenie tej zależności do postaci
określającej straty mocy przypadające na jeden pełny okres napięcia wyjściowego
falownika. W tym celu należy uzależnić czas przewodzenia tranzystora od
częstotliwości przełączeń i wartości współczynnika głębokości modulacji amplitudy
przebiegu modulującego przy pracy falownika z modulacją szerokości impulsów. Dla
dużych wartości częstotliwości przełączeń można przyjąć założenie upraszczające, że
wartość chwilowa sinusoidalnego przebiegu modulującego na początku i na końcu
okresu przełączania tranzystora jest taka sama. Założenie to pozwala wyznaczyć
podstawowe parametry sygnałów bramkowych tranzystora dla trójkątnego przebiegu
nośnego (rys. 2.1). Szerokość przedziału przewodzenia tranzystora dla n-tego okresu
przełączenia wynosi [68]:

tTn 

1
2 fi


 2n  
  1
ma sin 

m
 f  


(2.2)

gdzie: fi – częstotliwość przebiegu nośnego,
ma – współczynnik głębokości modulacji amplitudy przebiegu modulującego,
mf – współczynnik modulacji częstotliwości definiowany jako iloraz
częstotliwości przebiegu nośnego fi oraz częstotliwości przebiegu
modulującego fm,
n – numer kolejnego przełączenia.
W praktyce należy uwzględnić fakt istnienia czasu załączania ton tranzystora i czasu
jego wyłączania toff, które powodują skrócenie czasu przewodzenia, wyznaczonego na
podstawie zależności (2.2). Jest to zauważalne szczególnie dla wysokich częstotliwości
przełączania tranzystorów. Należy zaznaczyć, że minimalny, dopuszczalny przedział
czasu pomiędzy kolejnymi przełączeniami tranzystora falownika (minimalny,
dopuszczalny czas przewodzenia występujący między załączeniem i wyłączeniem
tranzystora oraz minimalny, dopuszczalny czas nieprzewodzenia występujący między
wyłączeniem a ponownym załączeniem tranzystora) nie powinien być mniejszy od
sumy jego czasu załączania ton i wyłączania toff. Na podstawie przebiegów sygnału
modulowanego i sygnału modulującego, przedstawionych na rys. 2.1 można zapisać:
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1
1
Ti
t min
4  2
Ai
Ai  Am max
gdzie: Ti
tmin
Ai
Ammax

(2.3)

– okres przełączania tranzystora,
– minimalny, dopuszczalny czas pomiędzy kolejnymi przełączeniami
tranzystora,
– amplituda przebiegu nośnego,
– maksymalna,
dopuszczalna
wartość
amplitudy
przebiegu
modulującego.

Rys. 2.1. Poglądowe przebiegi fragmentu sygnału nośnego i modulującego: Ai – amplituda
przebiegu nośnego, Ammax – maksymalna, dopuszczalna wartość amplitudy przebiegu
modulującego, tmin – minimalny, dopuszczalny czas pomiędzy załączeniem i wyłączeniem
tranzystora, Ti – okres przebiegu nośnego

Ponieważ maksymalna, dopuszczalna wartość współczynnika głębokości modulacji
amplitudy przebiegu modulującego mamax jest równa Ammax/Ai, to wykorzystując
zależności (2.3) wartość współczynnika mamax można wyznaczyć na podstawie
wyrażenia:

ma max  1  2 fi ton  toff 

(2.4)

Zależność określająca czas przewodzenia tranzystora w poszczególnych przedziałach
czasu po uwzględnieniu procesów przełączania przyjmuje postać:

tTn 

 2n  
1 
  1  t min
ma sin 

2 f i 
m
 f  

(2.5)
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Przy założeniu sinusoidalnego przebiegu prądu odbiornika io(t) = Im sin(2πfmt + φ),
ustaloną wartość prądu tranzystora w kolejnych przedziałach przewodzenia (cyklach
przełączania) można przedstawić za pomocą zależności [7]:

 2n

I Tn  I m sin 
 
m

 f

gdzie: Im – amplituda prądu odbiornika,
n – numer kolejnego przełączenia,
φ – przesunięcie fazowe między przebiegiem prądu
harmoniczną przebiegu napięcia fazowego odbiornika.

(2.6)

i

podstawową

Należy zaznaczyć, że tranzystor jest w stanie przewodzenia, gdy ITn ≥ 0, w przeciwnym
przypadku przewodzi dioda zwrotna tranzystora. Zakładając, że wartość napięcia
tranzystora w trakcie jego przewodzenia jest stała dla ITn ≥ 0, to całkowite straty mocy
przewodzenia tranzystora, przypadające na okres napięcia wyjściowego falownika,
można wyznaczyć wykorzystując zależność:
mf

PTcon  f m  U T tTn I Tn 

(2.7)

n 0

gdzie: UT – napięcie przewodzenia tranzystora.
Straty przewodzenia występujące w diodach zwrotnych tranzystorów mogą być
wyznaczone z analogicznej zależności (ITn < 0):
mf

PDcon  f m  U D tTn I Tn 

(2.8)

n 0

gdzie: UD – napięcie przewodzenia diody.
Warto zaznaczyć, że napięcie przewodzenia diod zwrotnych tranzystorów jest wyższe
niż napięcie typowych diod krzemowych i może wynosić nawet 2,0 V. Całkowite straty
przewodzenia tranzystora i jego diody zwrotnej są sumą strat ΔPTcon oraz ΔPDcon.
Wykorzystując zależności (2.7) oraz (2.8) przeprowadzono obliczenia całkowitych
strat przewodzenia tranzystorów i diod falownika napięcia, przy czym zwrócono
głównie uwagę na wpływ parametrów sterowania falownika na wartość tych strat. Przy
zachowaniu stałej wartości współczynnika głębokości modulacji amplitudy ma
zmieniano częstotliwość fali nośnej. Częstotliwość w niewielkim stopniu wpływa na
wartość całkowitych strat przewodzenia falownika i wraz ze wzrostem częstotliwości
fali nośnej straty przewodzenia maleją. Jest to związane z tym, że Strona: 12
sumaryczny czas trwania procesów przełączenia rośnie kosztem czasu przewodzenia
elementów.
Wzrost współczynnika głębokości modulacji amplitudy ma przy stałej częstotliwości
fali nośnej powoduje wzrost strat przewodzenia. Wartość tego współczynnika wpływa
nie tylko na czas przewodzenia tranzystorów i diod falownika, ale również na wartość
prądu płynącego przez te elementy. Wraz ze zmniejszaniem współczynnika ma prąd
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płynący przez tranzystory i diody falownika maleje, a tym samym zmniejszają się straty
przewodzenia tych elementów. Straty przewodzenia diod stanowią około jedną trzecią
całkowitych strat przewodzenia falownika przy założeniu, że wartość napięcia
przewodzenia tranzystorów jest około dwukrotnie większa od napięcia przewodzenia
diod.

2.2 Straty przełączania w tranzystorach falownika
Oprócz strat przewodzenia tranzystorów i ich diod zwrotnych, które zależą od
wartości prądu i napięć przewodzenia tych elementów, w falownikach napięcia
występuje drugi, istotny składnik strat jakim są straty przełączania. Określenie wartości
tych strat nabiera szczególnego znaczenia w przypadku pracy falowników z modulacją
szerokości impulsów, bowiem już przy częstotliwościach rzędu kilku kiloherców straty
przełączania zaczynają przewyższać straty przewodzenia tranzystorów falownika
[14, 29, 74].
Straty przełączania powstają w procesie załączania i wyłączania tranzystorów.
Przyczyną tych strat jest jednoczesna zmiana prądu i napięcia tranzystora w czasie
trwania procesów przełączania. Na rysunku 2.2 przedstawiono poglądowe przebiegi
prądu i napięcia tranzystora podczas jego załączania i wyłączania (pogrubiona linia
ciągła) [27, 59, 60, 65, 75, 76, 81]. W czasie obu tych procesów powstają straty mocy,
których wartość zależy nie tylko od prądu i napięcia tranzystora podczas procesów
przełączania, ale w znaczącym stopniu straty te zależą od czasu trwania tych procesów.

Io+ Irrm

r

Rys. 2.2. Poglądowe przebiegi podczas procesu załączania i wyłączania tranzystora:
uGE – napięcie sterowania tranzystora (napięcie między bramką a emiterem), iT – prąd
tranzystora, Io – prąd odbiornika, Irrm – prąd wsteczny diody zwrotnej drugiego tranzystora danej
fazy falownika, uT – napięcie tranzystora, pT – straty mocy w procesie załączania i wyłączania
tranzystora [60, 65]

Wyznaczenie strat przełączania jest możliwe poprzez linearyzację rzeczywistych
przebiegów napięcia i prądu tranzystora podczas jego przełączeń, jak to zaproponowano
w pracach [59, 75]. W celu wyznaczenia tych strat założono, że prąd i napięcie
tranzystora zmieniają się jak przedstawiono na rysunku 2.2. Zgodnie z powszechnie
przyjętymi oznaczeniami katalogowymi tr oznacza przedział czasu w procesie
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załączania pomiędzy chwilą, w której prąd tranzystora narasta od 10% wartości
maksymalnej a chwilą, w której napięcie tranzystora obniży się do 10% maksymalnej
wartości tego napięcia. Parametr tf dotyczy przedziału czasu, w którym podczas procesu
wyłączania prąd tranzystora zmniejsza się od 90% jego wartości maksymalnej do 10%
tej wartości. Czasy te różnią się znacząco w stosunku do odpowiadających im czasów
załączania i wyłączania, oznaczonych odpowiednio jako ton i toff. Należy zwrócić uwagę,
że czas narastania tr zależy istotnie od wartości prądu tranzystora, a jego wartość rośnie
wraz ze wzrostem tego prądu. Z kolei czas tf w bardzo małym stopniu zależy od
wartości prądu tranzystora; jego wartość można przyjąć jako stałą. Duże znaczenie ma
również wartość rezystancji obwodu bramki tranzystora, która według danych
katalogowych ma znaczny wpływ na czas narastania tr. Z tego względu wartość tej
rezystancji powinna być uwzględniana przy określaniu czasu tr. Prąd tranzystora
w czasie jego załączania może osiągać wartość większą od wartości prądu odbiornika
(rys. 2.2), gdyż wraz z załączeniem danego tranzystora następuje przechodzenie od
stanu przewodzenia do stanu zaporowego diody zwrotnej drugiego tranzystora danej
fazy falownika. W związku z tym przez załączany tranzystor płynie prąd będący sumą
prądu odbiornika i prądu wstecznego diody zwrotnej [26, 33, 75].
Straty mocy związane z procesem załączania i wyłączania tranzystora mogą być
określone jako całka z iloczynu napięcia i prądu w trakcie poszczególnych procesów
z uwzględnieniem częstotliwości fali nośnej. Szybkość zmian prądu tranzystora podczas
jego przełączania zależy m.in. od wartości prądu odbiornika w danym cyklu
przełączania. Ze względu na zmiany wartości prądu odbiornika w kolejnych cyklach
przełączania straty załączania i wyłączania dla kolejnych procesów przełączania
powinny być określane oddzielnie. Straty przełączania są wprost proporcjonalne do
częstotliwości, a ich wartość dla pojedynczego procesu przełączania tranzystora
falownika napięcia może zostać wyznaczona na podstawie zależności [64, 65, 76]:
tf
 tr


PTsw1  f i  iTr (t ) uTr (t )dt   iTf (t ) uTf (t )dt 
0

0



gdzie: iTr(t) –
uTr(t) –
iTf(t) –
uTf(t) –

(2.9)

przebieg prądu tranzystora podczas procesu załączania,
przebieg napięcia tranzystora podczas procesu załączania,
przebieg prądu tranzystora podczas procesu wyłączania,
przebieg napięcia tranzystora podczas procesu wyłączania.

Na rysunku 2.3 zamieszczono przykładowe przebiegi prądu i napięcia jednego
z tranzystorów typu IRG4PH50KD (1200 V, 24 A) trójfazowego, laboratoryjnego
falownika napięcia podczas jego załączania i wyłączania; czasy tr i tf tego tranzystora
wynoszą odpowiednio 72 ns i 390 ns. Prąd tranzystora po załączeniu wynosił 12 A,
a napięcie po zakończeniu procesu wyłączania było równe 100 V. Straty mocy
powstające podczas pojedynczego cyklu przełączania (jedno załączanie i jedno
wyłączanie) odniesione do częstotliwości przełączeń równej 3 kHz wynoszą około
1,47 W (0,81 W podczas załączania, 0,66 W podczas wyłączania tranzystora),
natomiast wartość tych strat odniesiona do częstotliwości przełączeń 10 kHz wynosi
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około 4,9 W (2,7 W podczas załączania, 2,2 W podczas wyłączania tranzystora).
Wielkości te zostały oszacowane z wykorzystaniem zależności (2.9) po linearyzacji
przebiegów z rysunku 2.3.
a)

b)

Rys. 2.3. Zarejestrowane przebiegi prądu i napięcia tranzystora trójfazowego falownika napięcia
podczas: a) załączania, b) wyłączania

Straty przełączania tranzystorów w trójfazowych falownikach napięcia w jednym
okresie napięcia wyjściowego są sumą strat powstających podczas kolejnych procesów
przełączania. Całkowite straty mocy podczas przełączania tranzystora przypadające na
jeden okres napięcia wyjściowego falownika można wyznaczyć z zależności:
mf

PTsw
gdzie: iTrn (t) –
uTr (t) –
iTfn (t) –
uTf (t) –

tf
 tr


 f m   iTrn (t ) uTr (t )dt   iTfn (t ) uTf (t )dt 


n 1  0
0

2

(2.10)

przebieg prądu tranzystora podczas n-tego procesu załączania,
przebieg napięcia tranzystora podczas procesu załączania,
przebieg prądu tranzystora podczas n-tego procesu wyłączania,
przebieg napięcia tranzystora podczas procesu wyłączania.

Dla uproszczenia można założyć, że wartości prądu i napięcia tranzystora podczas
kolejnych procesów załączania są liniowymi funkcjami czasu, przy czym prąd
tranzystora w n-tym procesie jego załączania jest sumą ustalonej wartości prądu
tranzystora ITn w n-tym cyklu przełączania oraz prądu wstecznego Irrm, który pojawia
się w wyniku zmiany polaryzacji przewodzącej diody zwrotnej drugiego tranzystora
[64]:

iTrn (t ) 

I Tn  I rrm
t,
tr

uTr (t )  

U DC
t  U DC
tr

(2.11a, b)
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gdzie: ITn – ustalona wartość prądu tranzystora równa wartości prądu odbiornika
w n-tym cyklu przełączania,
Irrm – maksymalna wartość prądu wstecznego diody,
UDC – napięcie zasilania falownika.
Należy podkreślić, że w każdym kolejnym cyklu przełączenia inna jest wartość prądu
odbiornika, a tym samym prądu tranzystora (zależność (2.6)). Po uwzględnieniu
wzorów (2.11a,b) w pierwszym składniku wyrażenia (2.10) uzyskano wzór opisujący
całkowite straty mocy załączania tranzystora:
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(2.12)

gdzie: ITmax – maksymalna, ustalona wartość prądu tranzystora równa wartości
amplitudy prądu odbiornika.
Przebieg prądu tranzystora podczas procesu wyłączania można podzielić na dwa
charakterystyczne okresy [41, 64, 67, 73]. W pierwszej fazie prąd ten maleje z dużą
stromością do około 30% swojej wartości początkowej, po czym jego stromość
znacząco się zmniejsza. Dane katalogowe z reguły nie zawierają informacji o przebiegu
prądu tranzystora, dlatego zaproponowano aproksymację prądu tranzystora podczas
jego wyłączania za pomocą funkcji wykładniczej [64]:
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gdzie: τf – „zastępcza” stała czasowa zmiany prądu tranzystora w procesie wyłączania.
Korzystając z definicji czasu opadania tf można zapisać następującą zależność [64]:
0,1 I Tn  0,9 I Tn e
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(2.14)

Stąd wartość „zastępczej” stałej czasowej zmian prądu tranzystora w procesie
wyłączania wynosi 0,46 tf. Po uwzględnieniu tej wartości w zależności (2.13)
otrzymano funkcję czasu opisującą zmiany prądu tranzystora w procesie wyłączania.
Ponieważ napięcie tranzystora po zakończeniu procesu wyłączania jest równe napięciu
zasilania UDC, to całkowite straty mocy wyłączania tranzystora mogą być określone na
podstawie wzoru:
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(2.15)

Zależności (2.12) i (2.15) pozwalają oszacować całkowite straty mocy powstające
podczas przełączania jednego z tranzystorów trójfazowego falownika napięcia przy
pracy z częstotliwością przełączeń równą fi.
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Udział strat przełączania w całkowitych stratach mocy występujących w tranzystorze
rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości przełączeń. Wzrost tych strat prowadzi nie
tylko do zmniejszenia sprawności falowników, ale również powoduje problemy
z odpowiednim chłodzeniem tranzystorów i diod zwrotnych. Należy zaznaczyć, że nie
tylko istotna jest wartość średnia temperatury struktury półprzewodnikowej tranzystora,
ale ważne są także zmiany tej temperatury w poszczególnych cyklach przełączania [68].
W odróżnieniu od strat przewodzenia straty przełączania mogą być znacząco
ograniczone przez stosowanie tak zwanych układów miękkiego przełączania
tranzystorów, nazywanych również układami wspomagania przełączania lub układami
łagodnego przełączania. Istota miękkiego przełączania polega na takim kształtowaniu
procesów załączania i wyłączania tranzystorów, aby procesy te przebiegały przy prądzie
lub napięciu tranzystora bliskim zeru.

2.3 Straty w diodach falownika
Wyznaczenie całkowitych strat mocy w falownikach napięcia wymaga
uwzględnienia strat powstających w diodach zwrotnych falownika. Stanowią one drugi,
po tranzystorach, element obniżający sprawność falowników napięcia. Straty w diodach
zwrotnych, podobnie jak w tranzystorach, można podzielić na straty przewodzenia
i straty przełączania, przy czym straty przełączania powstają tylko podczas
przechodzenia diody ze stanu przewodzenia do stanu zaporowego. Straty przewodzenia
diod zwrotnych falownika można oszacować wykorzystując zależność (2.8). Istotny
wpływ na wartość strat przewodzenia diod zwrotnych ma prąd diody, jej napięcie
przewodzenia i czas przewodzenia (zależny od czasu przewodzenia tranzystorów).
Podczas przechodzenia diody ze stanu przewodzenia do stanu zaporowego pojawia
się impuls prądu wstecznego diody (rys. 2.4) [26, 33, 64, 67, 75]. Prąd wsteczny, który
powstaje w wyniku zmiany polaryzacji przewodzącej diody zwrotnej drugiego
tranzystora płynie przez pierwszy tranzystor danej fazy falownika, co wpływa na
dodatkowe zwiększenie strat załączania tego tranzystora. Straty mocy w tym procesie
równe są całce z iloczynu prądu wstecznego diody i narastającego jej ujemnego
napięcia z uwzględnieniem częstotliwości przełączeń.

Rys. 2.4. Uproszczone przebiegi prądu i napięcia diody podczas przechodzenia ze stanu
przewodzenia do stanu zaporowego: Irrm – maksymalna wartość prądu wstecznego diody,
trr – czas odzyskiwania zdolności zaporowych przez diodę
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Producenci tranzystorów i diod stosowanych w energoelektronice najczęściej nie
podają przedziałów czasu, w których prąd wsteczny diody zmniejsza swoją wartość od
wartości maksymalnej Irrm do zera. Zakładając, że ten przedział czasu wynosi
w przybliżeniu połowę czasu trr, to straty mocy związane z przechodzeniem diody ze
stanu przewodzenia do stanu zaporowego mogą być określone za pomocą zależności
[64]:

PDrr 

1
f i I rrmU DCtrr
4

(2.16)

gdzie: Irrm – maksymalna wartość prądu wstecznego diody,
trr – czas odzyskiwania zdolności zaporowych przez diodę.
Tranzystory i ich diody zwrotne nie są jedynymi elementami falownika, w których
powstają straty mocy, jednak to one w największym stopniu wpływają na sprawność
falowników napięcia i parametry układu chłodzenia falownika napięcia.

2.4 Pozostałe straty w falownikach napięcia
W analizie strat mocy w falownikach napięcia należy również uwzględnić straty
powstające w rezystancjach obwodów bramek tranzystorów oraz straty w układach
przeciwprzepięciowych falownika, związane z rozpraszaniem energii pola
magnetycznego pasożytniczych indukcyjności obwodu zasilania falownika.
Straty w układach przeciwprzepięciowych falownika zależą od struktury
zastosowanego zabezpieczenia [72]. W przypadku rozwiązania przedstawionego na
rys. 2.5 kondensatory Cs1, Cs2 w trakcie przełączeń tranzystorów falownika nie
rozładowują się do zera. Podczas każdego cyklu przełączania energia pola
magnetycznego indukcyjności pasożytniczej Ls obwodu zasilania zamienia się na
energię pola elektrycznego kondensatorów Cs1 lub Cs2. Energia ta jest wytracana
w rezystorach Rs1, Rs2 omawianego układu przeciwprzepięciowego. Wartość strat
mocy w układzie przeciwprzepięciowym jednej fazy falownika napięcia można
oszacować za pomocą zależności [64]:
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1
2
f i I Tn
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(2.17)

gdzie: Ls – indukcyjność pasożytnicza obwodu zasilania falownika.
W pracach [26, 59] poruszających problematykę strat w przekształtnikach przyjęto,
że indukcyjność Ls (która zależy od konstrukcji danego przekształtnika) może mieć
wartości od kilkudziesięciu nH do nawet kilkuset nH. W przeprowadzonych
obliczeniach dotyczących strat mocy powstających w zabezpieczeniach
przeciwprzepięciowych falownika przyjęto, że wartość indukcyjności pasożytniczej
obwodu zasilania wynosi 100 nH. Wyniki obliczeń pokazały, że wartość tych strat
stanowi około 2,5% całkowitych strat przełączania falownika.
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Rys. 2.5. Trójfazowy falownik napięcia z układem zabezpieczenia przeciwprzepięciowego

Straty mocy związane z procesami przełączania powstają również w rezystancjach
obwodów sterowania tranzystorów (obwodów bramek). W strukturze tranzystora
pomiędzy jego bramką a emiterem występuje pasożytnicza pojemność. W trakcie
przełączania tranzystora całkowita energia zmagazynowana w tej pojemności jest
rozpraszana na rezystancji obwodu bramki tranzystora. Zależność określająca straty
przełączania w rezystancji obwodu bramki tranzystora (wynikająca ze wzoru na energię
kondensatora naładowanego do podwojonego napięcia sterowania tranzystora) ma
postać [64]:
2
PRG  4 fiUGE
CGE

(2.18)

gdzie: UGE – napięcie sterowania tranzystora (zalecane ± 15 V),
CGE – pojemność pasożytnicza między bramką a emiterem tranzystora.
Należy zaznaczyć, że na jedno przełączanie tranzystora przypadają dwa rozładowania
pasożytniczej pojemności. W zależności (2.18) nie występuje parametr określający
wartość rezystancji obwodu bramki tranzystora. Jest to związane z tym, że omawiane
straty nie zależą od wartości rezystancji, a jedynie od wartości napięcia sterowania
tranzystora oraz pojemności pasożytniczej CGE występującej między bramką a emiterem
tranzystora. Wartość tej rezystancji wpływa jedynie na szybkość rozładowania
pojemości pasożytniczej CGE. Straty w rezystancjach obwodów bramek tranzystorów są
niewielkie względem strat przełączania tranzystorów oraz diod i wynoszą około 0,1%
całkowitych strat mocy falownika napięcia.
W celu porównania wyznaczono poszczególne straty mocy dla dwóch różnych
falowników napięcia, których istotne parametry zamieszczono w Tabeli 2.1. Straty
mocy wyznaczono dla dwóch częstotliwości przełączeń 3 kHz i 6 kHz (Tabela 2.2) na
podstawie zależności przedstawionych w bieżącym rozdziale.
Tabela 2.1. Parametry wybranych falowników napięcia [Dodatek 1]
PN
[kW]

UDC
[V]

IC
[A]

Io
[A]

RG
[Ω]

ton
[μs]

tr
[μs]

toff
[μs]

tf
[μs]

trr
[μs]

Irrm
[A]

CGE
[nF]

11,0

490

24,0

9,90

6,30

0,73

0,23

0,71

0,50

0,12

4

10

100

480

600

106

0,52
5,00

0,60
1,00

0,17
0,50

1,20
1,60

0,11
0,11

0,20
0,19

300
260

41
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Tabela 2.2. Bilans strat mocy w falowniku napięcia
Częstotliwość przełączeń
Moc znamionowa falownika
Rezystancja obwodu bramki [Ω]
Straty załączania tranzystorów [W]
Straty wyłączania tranzystorów [W]
Całkowite straty przełączania
tranzystorów [W]
Całkowite straty wyłączania diod
zwrotnych [W]
Całkowite straty przełączania
falownika [W]
Całkowite straty przewodzenia
tranzystorów [W]
Całkowite straty przewodzenia diod
[W]
Całkowite straty przewodzenia
falownika [W]
Całkowite straty mocy w układzie
przeciwprzepięciowym [W]
Straty w rezystancjach obwodów
bramek tranzystorów [W]
Całkowite straty mocy falownika
napięcia [W]

11 kW
6,3
0,19
2,57

3 kHz
100 kW
0,52
5
35,03
93,88
8,29
8,29

11 kW
6,3
0,39
5,01

6 kHz
100 kW
0,52
5
70,11
187,89
16,13
16,13

2,73

43,32

102,17

5,40

86,25

204,02

1,06

129,60

106,70

2,12

259,20

213,41

3,79

172,92

208,87

7,52

345,45

417,43

11,91

122,26

119,16

11,62

115,36

109,15

33,07

339,62

331,00

32,30

320,45

303,21

44,98

461,88

450,16

43,93

435,71

412,36

0,05

5,40

5,40

0,09

10,46

10,46

0,16

0,66

0,66

0,32

1,33

1,33

48,98

640,86

665,09

51,86

792,95

841,58

Przedstawione wyniki całkowitych strat mocy w falowniku napięcia pokazują, że
wraz ze wzrostem częstotliwości przełączeń falownika straty przełączania zaczynają
przewyższać straty przewodzenia. Jest to szczególnie widoczne w przypadku
falowników dużej mocy, w których straty przewodzenia ze względu na dłuższe czasy
przełączania tranzystorów, zmniejszają się wraz ze wzrostem częstotliwości przełączeń.
Warto podkreślić, że straty w diodach zwrotnych podczas przechodzenia ze stanu
przewodzenia do stanu zaporowego mogą być większe niż straty powstające podczas
przełączeń tranzystorów. Straty powstające w układach przeciwprzepięciowych
wskutek występowania indukcyjności pasożytniczej obwodu zasilania oraz straty
w rezystancjach obwodów bramek tranzystorów mają pomijalnie mały wpływ na
sprawność falowników napięcia.
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W TRÓJFAZOWYCH FALOWNIKACH NAPIĘCIA
3.1 Układy ze wspomaganiem grupowym
Zwiększenie sprawności falowników napięcia możliwe jest przez ograniczenie
zarówno strat przewodzenia, jak i strat przełączania. Jednakże zmniejszenie strat
przewodzenia może nastąpić wyłącznie na etapie konstrukcji tranzystorów bipolarnych
z izolowaną bramką. Ograniczenie strat przełączania możliwe jest natomiast przez
zastosowanie odpowiednich układów, które powodują, że załączanie lub wyłączanie
tranzystorów falownika napięcia następuje przy ich prądzie lub napięciu bliskim zeru.
Uproszczone przebiegi prądu i napięcia tranzystora w procesie przełączenia
tranzystorów w falowniku, w którym zastosowano układ miękkiego przełączania
przedstawiono na rysunku 3.1. Podczas procesu załączania tranzystora jego napięcie
zmniejsza się szybko, natomiast prąd narasta powoli. Z kolei w procesie wyłączania
prąd maleje szybko, a jego napięcie narasta powoli. Taki przebieg procesów
przełączania prowadzi do zmniejszenia strat przełączania (przebieg pT na rysunku 3.1)
względem tych strat w falowniku bez miękkiego przełączania (przebieg pT na rysunku
2.2). Należy nadmienić, że problem ograniczenia strat przełączania dotyczy również
innych półprzewodnikowych elementów sterowanych, a zwłaszcza tyrystorów GTO
i tyrystorów IGCT stosowanych w falownikach napięcia dużych mocy.

r

Rys. 3.1. Uproszczone przebiegi podczas procesu załączania i wyłączania tranzystora
w falowniku napięcia z układem miękkiego przełączania: uGE – napięcie sterowania tranzystora,
iT – prąd tranzystora, uT – napięcie tranzystora, pT – straty mocy w procesie załączania
i wyłączania tranzystora
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Miękkie przełączanie tranzystorów głównych falownika jest osiągane przez
zastosowanie tranzystorów pomocniczych oraz dodatkowych elementów biernych
włączonych w strukturę trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia.
W zależności od rodzaju zastosowanego układu miękkiego przełączania odpowiednie
procesy rezonansowe powodują, że przebieg procesu przełączania tranzystora odbywa
się przy jego napięciu lub prądzie, bądź obydwu tych wielkościach, bliskich zeru.
Rozróżnia się układy, w których przełączanie tranzystorów następuje przy napięciu
bliskim zeru (ZVS - zero voltage switching) oraz układy, w których tranzystory są
przełączane przy prądzie bliskim zeru (ZCS - zero current switching). Występują
również rozwiązania, w których załączanie i wyłączanie tranzystora odbywa się
zarówno przy zerowym prądzie jak i przy zerowym napięciu (ZVZCS - zero voltage,
zero current switching).
Prezentowane w literaturze rozwiązania układów miękkiego przełączania
w trójfazowych, dwupoziomowych falownikach napięcia można podzielić na dwie
grupy: układy ze wspomaganiem grupowym oraz układy ze wspomaganiem
indywidualnym. Do układów ze wspomaganiem grupowym należą rozwiązania,
w których za miękkie przełączanie wszystkich tranzystorów falownika odpowiedzialny
jest jeden układ miękkiego przełączania [2, 3, 5, 19, 31, 35, 37, 45-48, 53, 54, 69, 71,
79, 85, 89, 90, 92, 93, 94]. Ich istotną zaletą jest mała ilość elementów dodatkowych
układu miękkiego przełączania, natomiast wadą większości układów ze wspomaganiem
grupowym jest dość złożony algorytm sterowania oraz znaczna ilość etapów pracy
układu przypadających na jedno przełączenie tranzystora głównego. W konsekwencji
w tych rozwiązaniach miękkie przełączanie tranzystorów jest możliwe w wąskim
zakresie zmian częstotliwości napięcia wyjściowego falownika. Układy ze
wspomaganiem grupowym charakteryzują się również większymi ograniczeniami
maksymalnej wartości częstotliwości przełączeń falownika niż układy ze
wspomaganiem indywidualnym. Trójfazowe falowniki napięcia z grupowym
wspomaganiem przełączania tranzystorów są stosowane m. in. w prostownikach
pracujących z modulacją szerokości impulsów dołączonych do sieci napięcia
przemiennego o stałej częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz [88, 91].
Jednym z rozwiązań należącym do układów grupowego wspomagania przełączania
tranzystorów w trójfazowych falownikach napięcia jest układ przedstawiony na rysunku
3.2 [47]. Przedstawione na rys. 3.2 rozwiązanie umożliwia przełączanie tranzystorów
głównych falownika przy zerowym napięciu. Przed każdą zmianą stanu pracy
dowolnego tranzystora głównego kondensatory C1 i Cr muszą być rozładowane. W celu
ograniczenia maksymalnej wartości napięcia kondensatora Cr dławiki L1 oraz L2 są
sprzężone magnetycznie. Głównym mankamentem przedstawionego rozwiązania jest
możliwość udarowego rozładowania kondensatora C1 przez tranzystor pomocniczy T2p
w przypadku wystąpienia zakłóceń sterowania. Prąd udarowego rozładowania
kondensatora może doprowadzić do uszkodzenia tranzystora pomocniczego T2p
i awarii falownika.
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Rys. 3.2. Falownik z układem grupowego wspomagania przełączania przy zerowym napięciu
[47]

Metoda sterowania pracą układu jest złożona, gdyż przełączanie tranzystorów głównych
falownika jest zależne od stanu pracy tranzystorów pomocniczych. Przed każdym
załączeniem i wyłączeniem dowolnego tranzystora głównego układ sterowania
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym musi wyłączyć tranzystor T1p, a następnie
załączyć T2p, przy czym przedział czasu, w którym powinien zostać załączony
tranzystor T2p jest stosunkowo wąski. Długości czasów przewodzenia tranzystorów
pomocniczych są różne i muszą być ściśle sprecyzowane. Konieczność przełączania
tranzystorów pomocniczych w różnych chwilach powoduje, że jedno przełączenie
tranzystora głównego składa się z dziesięciu etapów.
Niektóre rozwiązania z grupowym układem miękkiego przełączania tranzystorów
umożliwiają przełączanie tranzystorów głównych zarówno przy zerowej wartości prądu
jak i napięcia [35]. Przykład takiego układu pokazano na rysunku 3.3.

Rys. 3.3. Falownik przełączany przy zerowym napięciu i zerowym prądzie [35]

Jeden cykl przełączenia tranzystora głównego składa się z 12 etapów pracy.
Wieloetapowy cykl pracy wpływa na złożoność sterowania tranzystorów
pomocniczych. Tranzystory te muszą być przełączane w wąskich przedziałach czasu
w trakcie trwania procesów rezonansowych, a nie po ich zakończeniu. Istotnym
mankamentem omawianego rozwiązania jest niebezpieczeństwo wystąpienia przepięcia
w przypadku przerwania prądu dławika L1r przy błędnie określonym czasie wyłączenia
tranzystora pomocniczego T1p. W znacznej części układów ze wspomaganiem
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grupowym dodatkowy kondensator jest dołączony równolegle do tranzystora
pomocniczego. Niesie to ryzyko uszkodzenia tranzystora w przypadku jego załączenia
przy nierozładowanym kondensatorze [71, 94].
Układy miękkiego przełączania tranzystorów z grupowym wspomaganiem
charakteryzują się ingerencją w sterowanie tranzystorów głównych, ponieważ
tranzystory te muszą być przełączane względem tranzystorów pomocniczych a nie
odwrotnie. W niektórych układach w celu osiągniecia odpowiedniej wartości prądu
rezonansowego rozładowania kondensatora załączane są jednocześnie dwa tranzystory
główne jednej fazy falownika [2, 3]; w układzie celowo jest uzyskiwany chwilowy stan
zwarcia.
Dostępna literatura i bazy patentowe zawierają również rozwiązania układów
miękkiego przełączania, w których nie występują tranzystory pomocnicze [19].
Jednakże brak tranzystorów pomocniczych jest przyczyną ograniczenia zakresu zmian
częstotliwości przełączeń falownika oraz częstotliwości napięcia wyjściowego
falownika. W literaturze można znaleźć także układy o wspomaganiu grupowym, które
posiadają sprzężenia transformatorowe [11]. Wadą tych rozwiązań są rozmiary
transformatorów oraz trudności w doborze ich przekładni.
Mała ilość dodatkowych elementów układów grupowego wspomagania przełączania
jest ich zaletą, jednak złożony i wieloetapowy algorytm przełączania tranzystorów
znacząco ogranicza zakres zmian częstotliwości przełączeń oraz częstotliwości napięcia
wyjściowego falownika napięcia. W większości układów z grupowym wspomaganiem
przełączania występują równoległe połączenia tranzystorów pomocniczych
z kondensatorami bądź szeregowe połączenia tranzystorów pomocniczych z dławikami,
co w przypadku wystąpienia zakłóceń sterowania stwarza niebezpieczeństwo
uszkodzenia falowania.

3.2

Układy ze wspomaganiem indywidualnym

Drugą grupę rozwiązań układów miękkiego przełączania stanowią układy ze
wspomaganiem indywidualnym [1, 4, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 30, 38, 42-44, 50, 52,
55, 56, 58, 82, 77, 78, 96]. W większości tych układów każda faza trójfazowego
falownika napięcia jest wyposażona w odrębny układ wspomagania przełączania
zawierający dwa tranzystory pomocnicze, jeden lub dwa dławiki indukcyjne oraz dwa
kondensatory, najczęściej równolegle dołączone do tranzystorów głównych falownika
[1, 4, 12, 13, 15, 16, 30, 43, 44, 50, 58, 77, 82]. Jeden z przykładów takiego rozwiązania
zaprezentowano na rysunku 3.4.
W prezentowanym układzie (rys. 3.4) przełączanie tranzystorów głównych
falownika następuje przy ich napięciu równym zeru, a tranzystory pomocnicze są
przełączane przy zerowej wartości prądu. Cechą charakterystyczną pracy tego układu
jest to, że maksymalna wartość prądu rezonansowego przeładowania kondensatorów
jest kilkakrotnie większa od wartości prądu odbiornika. Niekorzystnie na pracę
falownika wpływa również uzależnienie załączania tranzystorów głównych od napięcia
na kondensatorach. Podobnie jak w układach ze wspomaganiem grupowym również
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w układach ze wspomaganiem indywidualnym występują równoległe połączenia
kondensatorów z tranzystorami głównymi bądź pomocniczymi oraz połączenia
szeregowe tranzystorów pomocniczych z dławikami układu rezonansowego.

Rys. 3.4. Trójfazowy falownik napięcia z miękkim przełączaniem tranzystorów o wspomaganiu
indywidualnym [12]

W przypadku wystąpienia zakłóceń sterowania, przerwanie na przykład prądu dławika
L1r wskutek błędnego wyłączenia tranzystora pomocniczego T1p lub T2p skutkuje
pojawieniem się przepięcia mogącego uszkodzić tranzystory pomocnicze. Z kolei
załączenie dowolnego tranzystora głównego przy nierozładowanym kondensatorze,
równolegle do niego dołączonym, powoduje udarowe rozładowanie kondensatora przez
tranzystor główny, co stwarza niebezpieczeństwo jego uszkodzenia. Układy miękkiego
przełączania o takiej samej strukturze, lecz zmienionym algorytmie przełączania
tranzystorów są przedstawione w pracach [20, 21, 30, 58].
Innym rozwiązaniem należącym do grupy układów ze wspomaganiem
indywidualnym jest układ przedstawiony na rysunku 3.5 [22, 28, 55, 58, 95].
Tranzystory główne tego układu są przełączane przy zerowym napięciu, przy czym
załączenia tranzystorów głównych muszą następować przed zmniejszeniem się prądu
odpowiadających im dławików do wartości prądu odbiornika, co następuje
w stosunkowo wąskich przedziałach czasu. Cykl przełączania tranzystora głównego
składa się z sześciu etapów, a algorytm sterowania układu wpływa na sterowanie
zasadnicze tranzystorów głównych. Przy niskich wartościach prądu odbiornika
(w danych cyklach przełączania) czas trwania procesu rozładowania kondensatorów
układu w znaczący sposób ogranicza maksymalną częstotliwość przełączeń.
Zwiększenie maksymalnej częstotliwości przełączeń w prezentowanym falowniku
wymaga ingerencji w sterowanie pracą tranzystorów głównych. Algorytm sterowania
polegający na chwilowym załączaniu odpowiedniego tranzystora głównego
i tranzystora pomocniczego doprowadza do zwarcia zacisków napięcia zasilania UDC
przez indukcyjności obwodu rezonansowego (np. załączenie tranzystorów T1p i T2), co
powoduje zwiększenie amplitudy prądu rozładowania kondensatora i skrócenie procesu
jego rezonansowego rozładowania.
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Rys. 3.5. Falownik przełączany przy zerowym napięciu z cewkami sprzężonymi [95]

Ze względu na występowanie w strukturze omawianego rozwiązania równoległych
połączeń tranzystorów głównych z kondensatorami, tranzystory główne są narażone na
uszkodzenie związane z przepływem prądu udarowego rozładowania kondensatora
w przypadku wystąpienia zakłóceń w układzie sterowania. W pracach [17, 42, 57, 82]
przedstawiono modyfikacje dotyczące zarówno struktury jak i metody sterownia
omawianego układu miękkiego przełączania. Jednakże w każdym zmodyfikowanym
układzie miękkiego przełączania kondensatory są równolegle dołączone do
tranzystorów głównych falownika napięcia.
Prezentując dotychczas proponowane rozwiązania układów miękkiego przełączania
tranzystorów trójfazowych falowników napięcia należy wymienić również układ
przedstawiony na rysunku 3.6, w którym nie występują równoległe połączenia
tranzystorów głównych z kondensatorami oraz nie występują szeregowe połączenia
dławików z tranzystorami pomocniczymi [52].

Rys. 3.6. Falownik napięcia z układem miękkiego przełączania ze sterowaniem tranzystorów
pomocniczych zależnym od kierunku prądu odbiornika [52]

Jeden cykl przełączania tranzystora głównego składa się z ośmiu etapów. Załączanie
tranzystorów głównych odbywa się przy ich obniżonym napięciu, będącym różnicą
napięcia zasilania i napięcia, do którego naładował się odpowiedni kondensator układu
miękkiego przełączania oraz przy prądzie bliskim zeru. Podczas jednego cyklu
przełączania tranzystora głównego proces rezonansowy np. między kondensatorem C1r
oraz dławikiem L1r przebiega dwukrotnie. Algorytm sterowania przełączaniem
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tranzystorów głównych i pomocniczych jest złożony, ponieważ została zastosowana
„odwrócona” zasada sterowania tranzystorów. Tranzystory główne są przełączane
w zależności od stanu pracy tranzystorów pomocniczych, a nie na odwrót, przy czym
sterowanie tranzystorów pomocniczych jest zależne od kierunku prądu odbiornika. Do
poprawnej pracy algorytm sterowania musi w czasie rzeczywistym otrzymywać
informację o prądzie odbiornika; wymagane jest sprzężenie zwrotne od tego prądu.
Chwile opóźnień pomiędzy załączeniami poszczególnych tranzystorów wprowadzane
przez algorytm sterowania ulegają ciągłym zmianom w zależności od wartości
i kierunku prądu odbiornika. W literaturze występują również propozycje, które dotyczą
układów miękkiego przełączania o takiej samej strukturze jak układ pokazany na
rysunku 3.6, a różniące się tylko metodą sterowania, posiadającą jednakże podobne
mankamenty jak algorytm sterowania opisanego układu [51, 56].
Podobnie jak w przypadku układów ze wspomaganiem grupowym, również
w rozwiązaniach indywidualnego miękkiego przełączania często stosowane są
sprzężenia transformatorowe, które łączą obwody główne falownika z obwodami
układu miękkiego przełączania [16, 34, 39]. W literaturze można znaleźć prace,
w których opisano układy miękkiego przełączania tranzystorów w falownikach napięcia
zawierające cechy układów ze wspomaganiem grupowym oraz układów ze
wspomaganiem indywidualnym [18, 57, 84, 87]. Jednak również w tych rozwiązaniach
występują równoległe połączenia kondensatorów z tranzystorami głównymi lub
szeregowe połączenia dławików z tranzystorami pomocniczymi.
Układy indywidualnego miękkiego przełączania tranzystorów charakteryzują się
możliwością pracy w szerokim zakresie zmian częstotliwości napięcia wyjściowego.
Mogą więc być stosowane w falownikach pracujących z modulacją szerokości
impulsów. Mankamentem większości dotychczasowych układów indywidualnego,
miękkiego przełączania tranzystorów w trójfazowych falownikach napięcia jest złożone
sterowanie tranzystorów głównych i pomocniczych. Najczęściej przed załączeniem
jednego z dwóch tranzystorów głównych danej fazy falownika musi zostać załączony
odpowiedni tranzystor pomocniczy ze ściśle określonym wyprzedzeniem. Prowadzi to
do komplikacji algorytmu sterowania zwłaszcza przy pracy falownika ze sterowaniem
wektorowym. W większości dotychczas opracowanych układów miękkiego
przełączania tranzystorów występują równoległe połączenia kondensatorów
z tranzystorami głównymi lub szeregowe połączenia dławików z tranzystorami
pomocniczymi. W rozwiązaniach, w których kondensatory połączone są równolegle
z tranzystorami głównymi istnieje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia na skutek
udarowego rozładowania kondensatora przez tranzystor główny, co może nastąpić
w przypadku wystąpienia zakłóceń w układzie sterowania. Natomiast przerwanie prądu
dławika szeregowo połączonego z tranzystorem pomocniczym prowadzi do powstania
przepięcia mogącego powodować uszkodzenia tranzystorów. Mankamentem
proponowanych dotychczas układów indywidualnego, miękkiego przełączania jest
złożony algorytm sterowania związany z koniecznością wcześniejszego załączenia
tranzystorów pomocniczych względem załączenia tranzystorów głównych.
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Układy miękkiego przełączania są stosowane w celu ograniczenia strat mocy
powstających w tranzystorach falownika podczas ich przełączeń. Zastosowanie tych
układów nie zawsze musi prowadzić do zwiększenia sprawności falownika napięcia,
gdyż w elementach pomocniczych tych układów również powstają straty mocy. Jednak
miękkie przełączanie tranzystorów na pewno powoduje obniżenie temperatury ich
pracy, co z jednej strony wpływa korzystnie na niezawodność pracy falownika,
a z drugiej daje możliwości ograniczenia gabarytów układu chłodzenia tranzystorów.
Należy zaznaczyć, że układy miękkiego przełączania często pełnią rolę zabezpieczającą
przed przepięciami, dlatego w przypadku ich zastosowania nie ma potrzeby
wyposażania falownika w dodatkowe obwody zabezpieczające.
Wartości napięć i prądów tranzystorów w falowniku z miękkim przełączaniem są
wyższe niż w przypadku falownika pracującego bez wspomagania przełączania. Wiąże
się to z koniecznością zastosowania tranzystorów o wyższych wartościach
znamionowych prądu i napięcia. Zastosowanie miękkiego przełączania tranzystorów
wprowadza pewne ograniczenia sterowania, których zakres zależy od rodzaju układu
indywidualnego wspomagania. Maksymalna częstotliwość przełączeń falowników
z układem miękkiego przełączania jest niższa niż w przypadku falowników nie
wyposażonych w takie układy. Jest to związane z czasem trwania procesów
rezonansowych niezbędnych do obniżenia wartości prądu lub napięcia podczas
przełączania tranzystorów. Układy indywidualnego miękkiego przełączania wymagają
dodatkowych sygnałów sterujących pracą tranzystorów pomocniczych. Najczęściej
poprawna praca układu miękkiego przełączania wymaga ingerencji w sterowanie
tranzystorów głównych. Wpływa to na rozbudowę algorytmu sterownia i zwiększa jego
podatność na zakłócenia sterowania.
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4.1 Układ miękkiego przełączania tranzystorów odporny na zakłócenia
sterowania
4.1.1 Struktura układu
Dotychczasowe propozycje układów indywidualnego miękkiego przełączania
tranzystorów w trójfazowych, dwupoziomowych falownikach napięcia posiadają
mankamenty, które negatywnie wpływają na niezawodność pracy falowników
w przypadku wystąpienia zakłóceń sterowania lub są związane z rozbudowanymi
algorytmami sterowania pracą tranzystorów głównych i tranzystorów pomocniczych.
W większości proponowanych rozwiązań miękkiego przełączania tranzystorów
falownika istnieje niebezpieczeństwo udarowego rozładowania kondensatorów
równolegle dołączonych do odpowiednich tranzystorów głównych lub ryzyko
przerwania prądu dławików indukcyjnych szeregowo połączonych z tranzystorami
pomocniczymi, co grozi wystąpieniem przepięć i uszkodzeniem tranzystorów. Należy
tu zaznaczyć, że istnieją układy miękkiego przełączania tranzystorów pozbawione
wymienionych mankamentów, jednak algorytmy sterowania tych układów wymagają
wcześniejszego załączenia tranzystorów pomocniczych przed załączeniem
odpowiednich tranzystorów głównych lub zastosowania sprzężeń zwrotnych od prądów
odbiornika, co prowadzi do znacznej rozbudowy układów sterowania (rozdział 3).
W niniejszym rozdziale przedstawiono układ indywidualnego, miękkiego
przełączania tranzystorów w trójfazowym, dwupoziomowym falowniku napięcia,
w którym nie występuje zagrożenie udarowego rozładowania kondensatorów przez
przewodzące tranzystory główne oraz nie ma możliwości przerwania prądu dławików,
skutkującego powstaniem przepięć powodujących uszkodzenie tranzystorów. Założono,
że przełączanie tranzystorów pomocniczych jest uzależnione od przełączania
tranzystorów głównych a nie odwrotnie, jak to ma miejsce w dotychczas
proponowanych układach miękkiego przełączania tranzystorów w trójfazowych,
dwupoziomowych falownikach napięcia.
Struktura trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia z odpornym na
zakłócenia sterowania układem indywidualnego miękkiego przełączania tranzystorów
jest przedstawiona na rysunku 4.1 [60-61, 65].

29 | S t r o n a

4. TRÓJFAZOWY FALOWNIK NAPIĘCIA Z UKŁADEM MIĘKKIEGO PRZEŁĄCZANIA
TRANZYSTORÓW

Rys. 4.1. Schemat ideowy trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia z miękkim
przełączaniem tranzystorów, odpornym na zakłócenia sterowania [60-61]

Na każdy tranzystor główny falownika napięcia przypada jeden indywidualny układ
wspomagający jego przełączanie, składający się z tranzystora pomocniczego,
kondensatora, dwóch dławików indukcyjnych oraz dwóch diod. Kolektory tranzystorów
głównych T1, T3, T5 połączone są z dodatnim zaciskiem źródła napięcia stałego za
pośrednictwem dławików indukcyjnych L1a, L3a, L5a, a emitery tych tranzystorów
połączone są poprzez dławiki L1b, L3b, L5b z zaciskami faz A, B, C odbiornika
trójfazowego. Z kolei kolektory tranzystorów głównych T2, T4, T6 połączone są
poprzez dławiki L2b, L4b, L6b z zaciskami faz A, B, C odbiornika trójfazowego
a emitery tych tranzystorów są połączone z ujemnym zaciskiem źródła zasilania za
pośrednictwem dławików L2a, L4a, L6a o tej samej indukcyjności jak dławiki L1a,
L3a, L5a. Z kolektorami tranzystorów głównych T1, T3, T5 połączone są również
emitery tranzystorów pomocniczych T1p, T3p, T5p, których kolektory połączone są
poprzez kondensatory C1, C3, C5 z katodami diod D2z, D4z, D6z oraz anodami diod
D1s, D3s, D5s, których katody połączone są z emiterami tranzystorów głównych T1,
T3, T5, natomiast anody diod D2z, D4z, D6z połączone są z ujemnym zaciskiem źródła
napięcia stałego. Do kolektorów tranzystorów głównych T2, T4, T6 dołączone są także
anody diod D2s, D4s, D6s, których katody połączone są z anodami diod D1z, D3z, D5z
oraz za pośrednictwem kondensatorów C2, C4, C6 z emiterami tranzystorów
pomocniczych T2p, T4p, T6p, których kolektory połączone są z emiterami tranzystorów
głównych T2, T4, T6. Wszystkie tranzystory, zarówno główne jak i pomocnicze, mają
dołączone diody zwrotne [60, 61, 65].
Dołączenie kondensatorów do tranzystorów głównych za pośrednictwem diod
zwrotnych tranzystorów pomocniczych i diod D1s, D3s, D5s oraz diod D2s, D4s, D6s
ma na celu ograniczenie szybkości narastania napięcia na tranzystorach głównych
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w czasie procesu ich wyłączania. Podstawową rolą dławików L1a, L3a, L5a oraz
dławików L2a, L4a, L6a, łączących tranzystory główne z dodatnim lub ujemnym
zaciskiem źródła zasilania, jest ograniczenie szybkości narastania prądów tych
tranzystorów podczas procesu ich załączania. Z kolei dławiki L1b, L3b, L5b oraz
dławiki L2b, L4b, L6b, łączące tranzystory główne z zaciskami odbiornika, nie
pozwalają na udarowe rozładowanie kondensatorów przez źródło zasilania i przez
tranzystory główne po załączeniu tranzystorów pomocniczych. Dodatkowo wszystkie
dławiki układu miękkiego przełączania ograniczą stromość narastania prądu
zwarciowego w przypadku błędnego, jednoczesnego wysterowania do przewodzenia
dwóch tranzystorów głównych jednej fazy falownika.
Należy podkreślić, że kondensatory w zaproponowanym układzie miękkiego
przełączania nie są równolegle połączone z tranzystorami głównymi, co eliminuje
ryzyko uszkodzenia tych tranzystorów na skutek udarowego rozładowania
kondensatorów w przypadku błędnego załączenia tranzystorów głównych,
spowodowanego zakłóceniami w układzie sterownia. Nie występują również szeregowe
połączenia dławików z tranzystorami pomocniczymi, dzięki czemu nie ma możliwości
przerwania prądu tych dławików, skutkującego pojawieniem się przepięć grożących
uszkodzeniem tranzystorów.
4.1.2 Opis działania układu miękkiego przełączania tranzystorów
Opis pracy układu miękkiego przełączania tranzystorów w trójfazowym,
dwupoziomowym falowniku napięcia przedstawiono dla jednego okresu pracy
tranzystora głównego T1 pierwszej fazy falownika. Dla uproszczenia opisu działania
układu miękkiego przełączania założono, że chwilowa wartość prądu odbiornika
w rozważanym okresie jest stała. Przyjęto, że w chwili początkowej tranzystor T1 jest
w stanie przewodzenia a pozostałe tranzystory są w stanie nieprzewodzenia,
kondensator C1 jest rozładowany, prąd odbiornika płynie od dodatniego zacisku źródła
zasilania przez dławik L1a, tranzystor główny T1, dławik L1b do fazy A odbiornika
(rys. 4.2).
Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi ilustrujące działanie układu miękkiego
przełączania tranzystorów jednej fazy falownika napięcia w wyjściowym stanie pracy
układu (przedział wyróżniony niebieskim kolorem) pokazano na rysunku 4.2.
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Rys. 4.2. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania
tranzystorów jednej fazy falownika napięcia w wyjściowym stanie pracy układu:
uGT1, uGT1p – sygnały sterujące pracą odpowiednio tranzystora głównego T1 i tranzystora
pomocniczego T1p, iT1, uT1 – prąd i napięcie tranzystora głównego T1, uT1p – napięcie
tranzystora pomocniczego T1p, iC1, uC1 – prąd i napięcie kondensatora C1, iL1a, iL1b – prądy
dławików L1a i L1b, iD1s – prąd diody D1s

Etap 1 – t1-t2
W chwili t1 następuje wyłączenie tranzystora głównego T1. Prąd tranzystora maleje
skokowo do zera, natomiast napięcie tranzystora T1 narasta łagodnie od zera z uwagi na
przepływ prądu dławika L1a przez diodę zwrotną tranzystora pomocniczego T1p,
kondensator C1 oraz diodę D1s, dławik L1b i fazę A odbiornika trójfazowego (rys. 4.3).
Ponieważ napięcie na tranzystorze głównym T1 w czasie procesu jego wyłączania jest
bliskie zeru z uwagi na proces ładowania kondensatora C1, to można stwierdzić, że
tranzystor T1 jest wyłączany miękko. Pierwszy etap pracy trwa do chwili naładowania
się kondensatora C1 do napięcia równego napięciu zasilania UDC.
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Rys. 4.3. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania
tranzystorów w pierwszym etapie pracy t1-t2

Etap 2 – t2-t3
W chwili t2 napięcie kondensatora C1 osiąga wartość napięcia zasilania UDC.
Wówczas zaczyna płynąć prąd od ujemnego zacisku źródła zasilania przez diodę D2z,
a maleje prąd płynący przez kondensator C1. Kondensator ładuje się rezonansowo do
wartości napięcia wyższego od napięcia zasilania UDC. Przez diodę D2z płynie prąd
będący różnicą prądu odbiornika (stałego w rozważanym okresie przełączania) i prądu
kondensatora C1 (rys. 4.4). Należy podkreślić, że w przedziale czasu t1-t3 napięcie
tranzystora głównego T1 zmienia się tak jak napięcie kondensatora C1 przy pominięciu
napięć przewodzenia diod. W chwili t3 oba napięcia osiągają największą wartość
w analizowanym okresie przełączania.

33 | S t r o n a

4. TRÓJFAZOWY FALOWNIK NAPIĘCIA Z UKŁADEM MIĘKKIEGO PRZEŁĄCZANIA
TRANZYSTORÓW

Rys. 4.4. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania
tranzystorów w drugim etapie pracy t2-t3

Etap 3 – t3-t4
W chwili t3 przestaje przewodzić dioda zwrotna tranzystora pomocniczego T1p;
napięcie kondensatora C1 nie zmienia się, a napięcie tranzystora głównego T1 maleje
skokowo do wartości napięcia źródła zasilania UDC (rys. 4.5). Cała energia pola
magnetycznego dławika L1a została zamieniona na energię pola elektrycznego
w kondensatorze C1. Prąd fazy A odbiornika płynie od ujemnego zacisku źródła
zasilania przez diody D2z, D1s i dławik L1b, a niewielki prąd (kilka procent wartości
prądu odbiornika) płynie również przez dławik L2a, diodę zwrotną tranzystora
głównego T2 i dławik L2b. W tym etapie pracy rozpływ prądów zależy od
indukcyjności wymienionych dławików, ich rezystancji oraz od napięć przewodzenia
diod. W rozpatrywanym przedziale czasu tranzystor T1 nie przewodzi, a napięcia na
poszczególnych elementach nie zmieniają swoich wartości.
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Rys. 4.5. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania
tranzystorów w trzecim etapie pracy t3-t4

Etap 4 – t4-t5
Kolejny etap zaczyna się w chwili t4, w której ponownie załączony zostaje tranzystor
główny T1. Prąd dławika L1a i tranzystora T1 zaczyna narastać łagodnie, liniowo do
wartości prądu odbiornika. Natomiast prąd płynący przez diody D1s i D2z oraz prąd
płynący przez dławik L2a, diodę zwrotną tranzystora głównego T2 i dławik L2b
zaczynają maleć łagodnie do zera (rys. 4.6). Ponieważ załączanie tranzystora głównego
T1 następuje przy prądzie bliskim zeru, ze względu na ograniczoną stromość narastania
prądu w gałęzi z dławikiem L1a, to tranzystor ten jest załączany miękko.
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Rys. 4.6. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania
tranzystorów w czwartym etapie pracy t4-t5

Etap 5 – t5-t6
Z chwilą, gdy prąd tranzystora T1 osiąga wartość prądu odbiornika, prąd płynący
przez diody D1s i D2z oraz prąd płynący przez dławik L2a, diodę zwrotną tranzystora
T2 i dławik L2b w kierunku fazy A odbiornika trójfazowego osiągają wartość równą
zero (rys. 4.7). W danej fazie falownika prąd płynie od dodatniego zacisku źródła
zasilania przez dławik L1a, tranzystor T1 i dławik L1b do fazy A odbiornika (podobnie
jak na rys. 4.2), przy czym kondensator C1 jest naładowany do największej wartości
napięcia (UCmax) w danym cyklu przełączania. W tym stanie pracy może już nastąpić
załączenie tranzystora pomocniczego T1p. Warto podkreślić, że dla poprawnej pracy
układu wymagane jest, aby przedział czasu występujący między załączeniem
tranzystora głównego T1 a załączeniem tranzystora T1p nie był krótszy niż czas
narastania prądu tranzystora T1 do wartości prądu odbiornika.
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Rys. 4.7. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania
tranzystorów w piątym etapie pracy t5-t6

Etap 6 – t6-t7
W chwili t6 następuje załączenie tranzystora pomocniczego T1p. Rozpoczyna się
proces rezonansowego rozładowania kondensatora C1. Kondensator ten rozładowuje się
częściowo poprzez obwód składający się z tranzystora pomocniczego T1p, dławika
L1a, źródła zasilania i diody D2z a częściowo poprzez tranzystor T1p, tranzystor T1,
dławiki L1b, L2b, diody D2s, D1z, źródło zasilania oraz diodę D2z (rys. 4.8). W czasie
rezonansowego rozładowania kondensatora prąd dławika L1a jest różnicą prądu
odbiornika i prądu rozładowania kondensatora płynącego przez ten dławik. Energia
zgromadzona w kondensatorze C1 jest oddawana do źródła zasilania. Stan ten trwa do
czasu całkowitego rozładowania kondensatora C1. Należy zaznaczyć, że przy
poprawnie dobranych indukcyjnościach dławików wartość prądu płynącego m.in. przez
dławik L2b stanowi kilka procent prądu rozładowania kondensatora C1 płynącego przez
dławik L1a. Tranzystor T1p jest załączany miękko ze względu na rezonansowy
charakter prądu płynącego przez ten tranzystor. Od chwili gdy kondensator C1 się
rozładuje, tranzystor pomocniczy T1p może zostać wyłączony przy jego prądzie
i napięciu równym zero.
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Rys. 4.8. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania
tranzystorów w szóstym etapie pracy t6-t7

Etap 7 – t7-t8
Tranzystor pomocniczy T1p zostaje wyłączony po zakończeniu procesu
rezonansowego rozładowania kondensatora C1. W rozpatrywanym etapie pracy prąd
płynie od dodatniego zacisku źródła zasilania przez dławik L1a, tranzystor T1 i dławik
L1b do fazy A odbiornika (podobnie jak na rys. 4.2), przy czym kondensator C1 jest
całkowicie rozładowany (rys. 4.9). Ten stan trwa do czasu ponownego wyłączenia
tranzystora T1. Należy zaznaczyć, że wyłączenie tranzystora pomocniczego T1p musi
nastąpić nie później niż wyłączenie odpowiadającego mu tranzystora głównego T1.
W chwili t8 następuje ponowne wyłączenie tranzystora głównego T1 i rozpoczyna się
następny cykl pracy układu. Dla przeciwnego kierunku prądu odbiornika drugi
tranzystor główny T2 danej fazy falownika oraz odpowiadający mu drugi tranzystor
pomocniczy T2p są załączane analogicznie jak tranzystor główny T1 oraz tranzystor
pomocniczy T1p [61].
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Rys. 4.9. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania
tranzystorów w siódmym etapie pracy t7-t8

W omawianym rozwiązaniu zarówno tranzystory główne falownika jak i tranzystory
pomocnicze są przełączane miękko. Poprawna praca układu wymaga od algorytmu
sterowania wprowadzenia zaledwie jednego opóźnienia czasowego dotyczącego chwil
załączania tranzystorów pomocniczych względem chwil załączania odpowiadających
im tranzystorów głównych. To opóźnienie zależy istotnie od wartości prądu odbiornika,
co jest opisane w dalszej części pracy.
Wyłączenie tranzystorów pomocniczych może następować w tej samej chwili co
wyłączenie odpowiadających im tranzystorów głównych, co prowadzi do pewnego
uproszczenia układu sterowania tranzystorów pomocniczych, a pełny cykl przełączania
składa się wówczas z 7 etapów pracy.
4.1.3 Sterowanie tranzystorów pomocniczych
Założeniem
sposobu
sterowania
pracą
tranzystorów
pomocniczych
w proponowanym układzie miękkiego przełączania jest nieingerowanie w sterowanie
tranzystorów głównych falownika. Oznacza to, że sygnały sterujące pracą tranzystorów
pomocniczych powinny zależeć od stanu pracy tranzystorów głównych falownika, a nie
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odwrotnie jak to ma miejsce w większości dotychczas proponowanych układów
miękkiego przełączania w trójfazowych, dwupoziomowych falownikach napięcia.
Rysunek 4.10 przedstawia poglądowe sygnały sterujące pracą tranzystorów
głównych T1, T3, T5 i odpowiadających im tranzystorów pomocniczych T1p, T3p, T5p
trójfazowego falownika napięcia. Tranzystory pomocnicze w proponowanym układzie
miękkiego przełączania są załączane z niewielkim opóźnieniem względem chwil
załączenia odpowiadających im tranzystorów głównych. Wartość tego opóźnienia
zależy od czasu narastania prądu tranzystora głównego do wartości prądu odbiornika
i dla poprawnej pracy układu miękkiego przełączania nie może być mniejsza od czasu
trwania tego procesu. Tranzystory pomocnicze są wyłączane po zakończeniu procesów
rezonansowego rozładowania kondensatorów, czyli przy ich prądzie równym zero.
Oznacza to, że tranzystory pomocnicze są wyłączane miękko. Czas wysterowania
tranzystorów pomocniczych do przewodzenia nie może być dowolnie długi i ich
wyłączenie musi nastąpić nie później niż wyłączenie odpowiadających im tranzystorów
głównych. Prawidłowa praca układu jest możliwa również w przypadku wyłączenia
tranzystorów pomocniczych w tej samej chwili, w której następuje wyłączenie
odpowiadających im tranzystorów głównych.

Rys. 4.10. Poglądowe sygnały sterujące pracą tranzystorów głównych T1, T3, T5
i odpowiadających im tranzystorów pomocniczych T1p, T3p, T5p trójfazowego falownika
napięcia oraz sygnały sterujące pracą tranzystorów T1 i T1p w rozszerzonej skali czasu

Istotną zaletą opisanego sterowania tranzystorów pomocniczych jest nieingerowanie
w sterowanie tranzystorów głównych falownika, co daje możliwość pracy trójfazowego,
dwupoziomowego falownika napięcia z dowolną modulacją szerokości impulsów.
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Jedno opóźnienie dotyczące załączenia tranzystorów pomocniczych względem chwil
załączenia tranzystorów głównych pozwala na miękkie przełączanie wszystkich
tranzystorów głównych i tranzystorów pomocniczych falownika napięcia. Ma to istotne
znaczenie w układach napędowych ze sterowaniem wektorowym, w których algorytm
sterowania jest złożony, a czasy przełączeń tranzystorów głównych falownika ulegają
ciągłym zmianom zależnym od aktualnego stanu pracy układu napędowego.

4.2 Dobór elementów układu miękkiego przełączania
4.2.1 Dobór tranzystorów
Ze względu na występowanie procesów rezonansowych w dotychczas
proponowanych układach miękkiego przełączania w trójfazowych, dwupoziomowych
falownikach napięcia tranzystory powinny być dobierane na napięcie wyższe niż
napięcie UDC zasilające falownik. Konieczność doboru tranzystorów na napięcie
przekraczające wartość napięcia UDC w proponowanym układzie miękkiego
przełączania wynika nie ze względów bezpieczeństwa (pojawienie się przepięć
zewnętrznych), lecz jest podyktowane istotą pracy układu.
W zaproponowanym rozwiązaniu kondensatory ładują się do napięcia wyższego niż
napięcie UDC po wyłączeniu odpowiednich tranzystorów głównych. Maksymalna
wartość napięcia kondensatorów w danym cyklu przełączania zależy od energii pola
magnetycznego zewnętrznych dławików L1a, L2a (rys. 4.1). Ta wartość napięcia
pojawia się na tranzystorach głównych w chwili zakończenia procesów rezonansowego
ładowania kondensatorów. Również taka sama wartość napięcia występuje na
tranzystorach pomocniczych w czasie narastania prądu tranzystorów głównych do
wartości prądu odbiornika po załączeniu tranzystorów głównych. Uzyskanie miękkiego
wyłączania tranzystorów głównych jest możliwe wtedy, gdy maksymalna wartość
napięcia kondensatorów będzie co najmniej dwukrotnie większa od napięcia UDC. Jeśli
napięcie kondensatorów jest równe dwukrotnej wartości napięcia UDC, to miękkie
wyłączanie tranzystorów głównych wystąpi tylko raz w okresie zmian napięcia
wyjściowego falownika, natomiast w pozostałych cyklach przełączania kondensatory
nie będą rozładowywać się do zera. Skutkiem tego tranzystory główne nie będą
wyłączane przy napięciu równym zero. Już przy maksymalnej wartości napięcia
kondensatorów (a tym samym tranzystorów) równej 2,5 UDC miękkie wyłączanie
tranzystorów głównych występuje w około 60% przełączeń w jednym okresie napięcia
wyjściowego, a straty przełączania stanowią wtedy około 40% analogicznych strat
występujących w falowniku bez układu miękkiego przełączania. Należy podkreślić, że
obecnie dostępne są na rynku tranzystory bipolarne z izolowaną bramką o napięciu
znamionowym 6,5 kV i prądzie 750 A, a prowadzone są badania nad tranzystorami
pracującymi przy napięciu rzędu 15 kV [86]. Konieczność doboru tranzystorów ze
względu na maksymalne napięcie jakie wystąpi na kondensatorach może być uważane
za pewien mankament proponowanego układu miękkiego przełączania.
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Maksymalna wartość prądu tranzystorów trójfazowego, dwupoziomowego falownika
napięcia, pracującego z proponowanym układem miękkiego przełączania, jest nieco
wyższa niż w falownikach pracujących bez wspomagania przełączania tranzystorów.
Przyczyną dodatkowego obciążenia tranzystorów głównych są procesy rezonansowe
zachodzące w układzie miękkiego przełączania. Z tego względu tranzystory główne
powinny być dobierane na wyższą wartość prądu niż maksymalna wartość prądu
odbiornika. W zaproponowanym układzie miękkiego przełączania największy prąd
tranzystorów głównych (niezależnie od rozpatrywanego cyklu przełączania) nie
przekracza 140% maksymalnej wartości prądu odbiornika. Z kolei największa wartość
prądów tranzystorów pomocniczych nie przekracza maksymalnej wartości prądu
odbiornika, przy czym tranzystory pomocnicze przewodzą prąd znacznie krócej niż
tranzystory główne. Należy podkreślić, że w procesie załączania prąd tranzystorów
falowników napięcia, pracujących bez wspomagania przełączania, jest sumą prądu
odbiornika i prądu wstecznego diody zwrotnej (o wartości zbliżonej do wartości prądu
znamionowego tranzystora) drugiego tranzystora danej fazy [68].
4.2.2 Dobór indukcyjności dławików
Rolą dławików łączących kolektory górnych tranzystorów głównych z dodatnim
zaciskiem źródła zasilania i emiterów dolnych tranzystorów głównych z ujemnym
zaciskiem tego źródła (rys. 4.1) jest ograniczenie stromości narastania prądu
tranzystorów głównych w procesie ich załączania tak, aby załączanie tranzystorów
przebiegało przy prądzie bliskim zeru. Po załączeniu tranzystora głównego jego prąd
narasta od zera liniowo względem czasu. Jeśli przyjąć, że L1a = L2a = La, to przebieg
prądu iT każdego tranzystora głównego w procesie jego załączania można wyrazić
wzorem [60, 65]:

iT (t ) 

U DC
t
La

(4.1)

Przyjmując, że prąd tranzystorów głównych do chwili zakończenia procesu ich
załączania nie może narosnąć do wartości wyższej niż wartość prądu ITon, indukcyjność
La dławików L1a, L2a można wyrazić za pomocą zależności [60, 65]:

La 

U DC
tr
I Ton

(4.2)

gdzie: tr – przedział czasu w procesie załączania pomiędzy chwilą, w której prąd
tranzystora głównego narasta od 10% wartości maksymalnej a chwilą,
w której napięcie tranzystora głównego obniży się do 10% maksymalnej
wartości tego napięcia.
Wartość indukcyjności La zależy liniowo od wartości czasu tr oraz odwrotnie
proporcjonalnie od przyjętej wartości prądu ITon w chwili zakończenia procesu
załączania tranzystorów. Należy podkreślić, że wartość prądu ITon jest jedynym
parametrem zakładanym przy doborze indukcyjności La, gdyż czas tr jest określany na
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podstawie danych katalogowych, a wartość napięcia UDC źródła zasilania falownika jest
narzucona przez założone warunki pracy falownika. Wartość prądu ITon ma bezpośredni
wpływ na straty załączania tranzystorów. Ich ograniczenie wymaga zmniejszenia
wartości prądu ITon, co skutkuje koniecznością zwiększenia indukcyjności La dławików
L1a, L2a. Od wartości indukcyjności La zależy maksymalna wartość napięcia
kondensatora a tym samym maksymalna wartość napięcia jakie wystąpi na
tranzystorach, co przedstawiono w następnym podrozdziale.
Dławiki L1b, L2b (rys. 4.1) zapobiegają udarowemu rozładowaniu kondensatorów
poprzez tranzystory główne i źródło zasilania po załączeniu tranzystorów
pomocniczych. Dobór ich indukcyjności nie jest krytyczny, jednak wartości te
wpływają na szybkość narastania prądu tranzystorów pomocniczych w procesie ich
załączania. Po załączeniu tranzystora pomocniczego T1p rozpoczyna się proces
rezonansowego rozładowania kondensatora C1. Jego prąd płynie przez tranzystor
pomocniczy T1p i częściowo przez dławik L1a, źródło zasilania i diodę D2z
a częściowo przez tranzystor T1, dławiki L1b, L2b, diody D2s, D1z, źródło zasilania
oraz diodę D2z (rys. 4.8). Ponieważ czas załączania tranzystora pomocniczego jest
znacznie krótszy od czasu trwania procesów rezonansowych to można przyjąć, że
w początkowej fazie procesu rezonansowego rozładowania kondensatora prąd płynący
przez tranzystor pomocniczy zmienia się liniowo względem czasu, a zmiana napięcia
kondensatora jest pomijalnie mała. Wykorzystując wspomniane uproszczenie przebieg
prądu tranzystora pomocniczego T1p w procesie jego załączania można przedstawić za
pomocą zależności:
 1

1
 t
iTpon t   U DC k  1  
 La L1b  L2b  

(4.3)

gdzie: k – krotność maksymalnej wartości napięcia kondensatora w danym cyklu
przełączania względem napięcia zasilania UDC.
Jeśli przyjąć, że dławiki L1b, L2b są takie same i maksymalna wartość, do której może
narosnąć prąd tranzystora pomocniczego w czasie tTpr wynosi ITpon, to indukcyjność
tych dławików można wyznaczyć na podstawie wyrażenia:
Lb 

LaU DC k  1
2La I TpontTpr  U DC k  1

(4.4)

gdzie: tTpr – przedział czasu w procesie załączania tranzystora pomocniczego pomiędzy
chwilą, w której prąd tego tranzystora osiąga 10% swojej wartości
maksymalnej (w danym cyklu przełączania) a chwilą, w której napięcie
tranzystora obniży się do 10% swojej wartości maksymalnej.
Przebieg procesu rozładowania kondensatora zależy nie tylko od indukcyjności La, ale
także od indukcyjności Lb. Im większy jest stosunek indukcyjności Lb względem
wartości La, tym mniejsza wartość prądu rozładowania kondensatora płynie przez
tranzystor główny.
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4.2.3 Dobór pojemności kondensatorów
Od chwili rozpoczęcia procesu wyłączania tranzystora głównego T1 (rys. 4.3) prąd
dławika L1a płynie przez diodę zwrotną tranzystora pomocniczego T1p i kondensator
C1. Ponieważ napięcie na kondensatorze nie może się zmieniać skokowo, to również
napięcie na tranzystorze głównym T1 nie zmienia się skokowo. Proces wyłączania
tranzystora głównego ma miękki charakter, jeśli napięcie tranzystora jest bliskie zeru
w czasie trwania tego procesu. Zgodnie z rozważaniami przeprowadzonymi w rozdziale
drugim, straty wyłączania są tym mniejsze im mniejsza jest wartość napięcia
tranzystora w chwili zakończenia procesu wyłączania.
Do chwili t2 (rys. 4.3), w której napięcie kondensatora osiągnie wartość napięcia
zasilania UDC, przez kondensator płynie stały prąd równy wartości prądu odbiornika, co
powoduje, że napięcie kondensatora narasta liniowo względem czasu. Przyjmując, że
wszystkie kondensatory układu miękkiego przełączania mają tą samą pojemność oraz
że maksymalna wartość napięcia kondensatora w chwili zakończenia procesu
wyłączania tranzystora głównego wynosi UCoff, to pojemność C kondensatora może być
wyznaczona na podstawie zależności:

C  tf

I T max
U Coff

(4.5)

– przedział czasu, w którym podczas procesu wyłączania prąd tranzystora
głównego zmniejsza się od 90% jego wartości maksymalnej do 10% tej
wartości,
ITmax – maksymalna, ustalona wartość prądu tranzystora.

gdzie: tf

Miękkie wyłączanie tranzystorów głównych jest możliwe wtedy, gdy kondensatory
przed wyłączeniem odpowiednich tranzystorów są całkowicie rozładowane. Ten
warunek jest spełniony, jeżeli maksymalna wartość napięcia kondensatorów (w danym
cyklu przełączania) będzie co najmniej dwukrotnie większa od napięcia zasilania
falownika UDC. W przeciwnym wypadku napięcie kondensatora będzie większe od zera
przy kolejnym wyłączaniu odpowiedniego tranzystora głównego.
Od chwili, w której napięcie kondensatora osiąga wartość napięcia zasilania UDC,
energia pola magnetycznego dławika L1a jest zamieniana na energię pola elektrycznego
kondensatora C1. Jeśli przyjąć, że maksymalna wartość napięcia kondensatora wynosi
kmaxUDC, to na podstawie zasady zachowania energii można zapisać:





1
1
2
2
CU DC
k max
 1  La I T2 max
2
2

(4.6)

gdzie: kmax – krotność maksymalnej wartości napięcia kondensatora względem
napięcia zasilania UDC.
Po przekształceniu zależności (4.6) otrzymano kolejny warunek na pojemność
kondensatora postaci:
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(4.7)

Przy doborze pojemności C kondensatorów układu miękkiego przełączania należy
kierować się założoną, maksymalną wartością napięcia kondensatora w chwili
zakończenia procesu wyłączania tranzystora głównego UCoff (4.5) oraz założoną,
maksymalną wartością napięcia kondensatora po zakończeniu procesu jego ładowania
wyrażoną poprzez współczynnik kmax (4.7). Uzyskanie miękkiego wyłączania
tranzystorów głównych jest możliwe wtedy, gdy maksymalna wartość napięcia
kondensatorów jest co najmniej równa dwukrotnej wartości napięcia zasilania UDC
(kmax ≥ 2). Jeśli wartość współczynnika kmax jest równa dwa, to miękkie wyłączanie
tranzystorów głównych wystąpi tylko raz w okresie zmian napięcia wyjściowego
falownika, natomiast w pozostałych cyklach przełączania kondensatory nie będą
rozładowywać się do zera. Im wyższa będzie wartość współczynnika kmax tym
w większej ilości procesów wyłączania tranzystorów głównych kondensator będzie
rozładowany. Przy napięciu kondensatora równym trzykrotnej wartości napięcia
zasilania UDC falownika (kmax = 3) około 70% procesów wyłączania tranzystorów
głównych rozpoczyna się przy rozładowanym kondensatorze. Jednak wartość
maksymalnego napięcia kondensatora nie może być dowolnie duża ze względu na
konieczność doboru tranzystorów (głównych i pomocniczych) na to napięcie.
Pierwszym krokiem w doborze pojemności C kondensatorów proponowanego
układu miękkiego przełączania jest określenie maksymalnej dopuszczalnej wartości
napięcia UCoff, która nie powinna być większa niż na przykład 10 procent wartości
napięcia zasilania UDC falownika. Następnie z zależności (4.5) dla przyjętego parametru
UCoff należy wyznaczyć minimalną wartość pojemności C, a dla założonej wartości
współczynnika kmax należy obliczyć wartość pojemności C z warunku (4.7). Jeżeli
wartość otrzymanej pojemności przy wykorzystaniu warunku (4.7) jest wyższa niż
wartość otrzymana z warunku (4.5) należy ją przyjąć jako ostateczną. W przeciwnym
wypadku należy zwiększyć indukcyjność La do wartości, przy której pojemność
wyznaczona z warunku (4.7) będzie równa tej wyznaczonej z zależności (4.5).
Zwiększenie wartości indukcyjności La dodatkowo pozwala na ograniczenie wartości
prądu tranzystorów głównych w chwili zakończenia procesu ich załączania. Należy
zaznaczyć, że dobrane parametry C i La wpływają na czasy trwania procesów
rezonansowych zachodzących w falowniku napięcia z zaproponowanym układem
miękkiego przełączania.

4.3 Alternatywne wersje układu miękkiego przełączania tranzystorów
4.3.1 Układ miękkiego przełączania z tyrystorami pomocniczymi
Rozdział 4.3 dotyczy dwóch alternatywnych wersji zaprezentowanego wcześniej
układu miękkiego przełączania tranzystorów (rys. 4.1), traktowanego dalej jako układ
bazowy, w którym nie występuje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia w przypadku
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pojawienia się zakłóceń sterowania. W pierwszym, alternatywnym rozwiązaniu
tranzystory pomocnicze zostały zastąpione tyrystorami, a w drugim zmieniono sposób
włączenia dławików, które w układzie bazowym łączą tranzystory główne z zaciskami
źródła zasilania.
Poprawna praca bazowego układu miękkiego przełączania wymaga określenia chwil
załączenia i wyłączenia tranzystorów pomocniczych. Załączenie danego tranzystora
pomocniczego powinno nastąpić dopiero wówczas, gdy prąd odpowiadającego mu
tranzystora głównego narośnie do wartości prądu odbiornika. Natomiast tranzystory
pomocnicze powinny być wyłączane nie później niż wyłączane są tranzystory główne.
Wymaga to więc określenia przedziału czasu przewodzenia tranzystorów
pomocniczych. W opisanym układzie miękkiego przełączania tranzystorów falownika
napięcia pracującego z niewielkimi częstotliwościami przełączeń tranzystory
pomocnicze mogą być zastąpione tyrystorami SCR (rys. 4.11), które wymagają podania
impulsu załączającego, natomiast wyłączają się same po zmniejszeniu się ich prądu
poniżej wartości prądu podtrzymania, co następuje od chwili zakończenia procesu
rezonansowego rozładowania kondensatorów [32, 62, 66].
Zasada pracy układu miękkiego przełączania z tyrystorami pomocniczymi jest
analogiczna do pracy układu z tranzystorami pomocniczymi. Jedyna różnica dotyczy
sygnałów sterujących pracą tyrystorów pomocniczych, gdyż wymagają one tylko
podania impulsów załączających. Przebiegi prądów i napięć przedstawione na rysunku
4.12 są podobne do analogicznych przebiegów w układzie miękkiego przełączania
z tranzystorami pomocniczymi.

Rys. 4.11. Falownik z układem miękkiego przełączania z tyrystorami pomocniczymi
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Rys. 4.12. Poglądowe przebiegi w układzie miękkiego przełączania z tyrystorami
pomocniczymi: uGT1, uGTy1 – sygnały sterujące pracą odpowiednio tranzystora głównego T1
i tyrystora pomocniczego Ty1, iT1, uT1 – prąd i napięcie tranzystora głównego T1,
iTy1, uTy1 – prąd i napięcie tyrystora pomocniczego Ty1

Dla poprawnej pracy układu jest konieczne, aby czas wyłączania tyrystorów
pomocniczych był możliwie krótki, aby układ miękkiego przełączania mógł pracować
z częstotliwościami przynajmniej pojedynczych kiloherców. W proponowanym
rozwiązaniu należy więc zastosować tak zwane tyrystory impulsowe, które mają
znacznie krótsze czasy wyłączania w porównaniu do "typowych" tyrystorów
prostowniczych. Należy zaznaczyć, że nawet tyrystory impulsowe w porównaniu do
tranzystorów IGBT mają czasy wyłączania co najmniej o rząd wielkości dłuższe.
Poprawna praca układu miękkiego przełączania z tyrystorami pomocniczymi
wymaga spełnienia warunku:

tq  tTn  tTyd  tCroz
gdzie: tq –
ΔtTn –
tTyd –
tCroz –

(4.8)

czas wyłączania tyrystora pomocniczego,
czas przewodzenia tranzystora głównego w n-tym cyklu przełączania,
czas opóźnienia załączenia tyrystora pomocniczego względem
odpowiadającego mu tranzystora głównego,
czas rezonansowego rozładowania kondensatora układu miękkiego
przełączania.

Zastąpienie tranzystorów pomocniczych tyrystorami wiąże się z dodatkowymi
ograniczeniami. Ze względu na czasy wyłączania tyrystorów (również tyrystorów
impulsowych), które są znacznie dłuższe od czasów wyłączania tranzystorów o tych
samych znamionowych wartościach napięcia i prądu, maksymalna częstotliwość
przełączeń z jaką może pracować falownik z układem miękkiego przełączania
z tyrystorami pomocniczymi jest niższa niż falownika z tranzystorami pomocniczymi.
Jeśli częstotliwość przełączeń wynosi kilka kiloherców, to zaprezentowana
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alternatywna wersja układu miękkiego przełączania z tyrystorami pomocniczymi ma
takie same właściwości jak układ bazowy. Należy zauważyć, że czasy przełączania
tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT) pracujących przy napięciu rzędu
kilowoltów są znacznie dłuższe niż w przypadku tranzystorów pracujących przy
niższych wartościach napięcia. Zastosowanie tyrystorów pomocniczych wydaje się być
uzasadnione, szczególnie w układach miękkiego przełączania zastosowanych
w falownikach napięcia średniej i dużej mocy.
4.3.2 Układ z alternatywnym włączeniem dławików
Pewnym mankamentem bazowego układu miękkiego przełączania oraz układu
z tyrystorami pomocniczymi jest to, że prąd rozładowania kondensatora płynie
częściowo przez tranzystor główny wraz z prądem odbiornika. Ta niedogodność nie
występuje w układzie miękkiego przełączania, który jest drugą wersją alternatywną
układu bazowego. W drugim, alternatywnym układzie miękkiego przełączania
tranzystorów (rys. 4.14) zmieniono sposób włączenia dławików, które w układzie
przedstawionym na rys. 4.1 łączą tranzystory główne z zaciskami źródła zasilania.
Kolektory tranzystorów głównych T1, T3, T5 są bezpośrednio dołączone do dodatniego
zacisku źródła zasilania, a emitery tranzystorów T2, T4, T6 są bezpośrednio dołączone
do ujemnego zacisku źródła zasilania. Diody Dz1, Dz3, Dz5 i diody Dz2, Dz4, Dz6
dołączone są do zacisków źródła zasilania za pośrednictwem dławików, które
w układzie przedstawionym na rys. 4.1 łączą tranzystory główne ze źródłem zasilania.
Dodatkowo w każdej fazie zastosowano dwie diody, łączące zaciski wyjściowe
falownika ze źródłem zasilania [61].

Rys. 4.14. Falownik z układem miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików

Procesy zachodzące w poszczególnych etapach pracy układu z alternatywnym
włączeniem dławików różnią się względem procesów występujących w układzie
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bazowym. Opis pracy układu miękkiego przełączania tranzystorów z alternatywnym
włączeniem dławików przedstawiono dla jednego okresu pracy, odnoszącego się do
częstotliwości fali nośnej, tranzystora głównego T1 pierwszej fazy falownika. Dla
uproszczenia opisu działania układu miękkiego przełączania założono, że chwilowa
wartość prądu odbiornika w rozważanym okresie jest stała. Jako stan wyjściowy do
analizy pracy rozważanego układu miękkiego przełączania (podobnie jak w przypadku
układu bazowego) przyjęto stan, w którym tranzystor T1 jest w stanie przewodzenia,
pozostałe tranzystory są w stanie nieprzewodzenia, kondensator C1 jest rozładowany,
kondensator C2 jest naładowany do napięcia zasilania UDC, a prąd odbiornika płynie od
dodatniego zacisku źródła zasilania przez tranzystor główny T1, dławik L1b do fazy A
odbiornika trójfazowego.
Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi ilustrujące działanie układu miękkiego
przełączania tranzystorów z alternatywnym włączeniem dławików w wyjściowym
stanie pracy układu pokazano na rysunku 4.15; odpowiedni przedział czasu wyróżniono
kolorem niebieskim.

Rys. 4.15. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w stanie wyjściowym pracy układu
miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików: uGT1, uGT1p – sygnały sterujące
pracą odpowiednio tranzystora głównego T1 i tranzystora pomocniczego T1p, iT1, uT1 – prąd
i napięcie tranzystora głównego T1, uT1p – napięcie tranzystora pomocniczego T1p,
iC1, uC1 – prąd i napięcie kondensatora C1, iL2a, iL1b – prądy dławików L2a i L1b, iD1s – prąd
diody D1s, iD2 – prąd diody D2, iP – prąd źródła zasilania
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Etap 1 – t1-t2
W chwili t1 następuje wyłączenie tranzystora głównego T1. Prąd tranzystora maleje
skokowo do zera, natomiast napięcie tranzystora T1 narasta łagodnie od zera z uwagi na
przepływ prądu odbiornika przez diodę zwrotną tranzystora pomocniczego T1p,
kondensator C1 oraz diodę D1s, dławik L1b i fazę A odbiornika trójfazowego
(rys. 4.16). Ponieważ napięcie na tranzystorze głównym T1 w czasie procesu jego
wyłączania jest bliskie zeru z uwagi na proces ładowania kondensatora C1, to można
stwierdzić, że tranzystor T1 jest wyłączany miękko. Ten stan pracy trwa do chwili
naładowania się kondensatora C1 do napięcia równego napięciu zasilania UDC,
podobnie jak w bazowym układzie miękkiego przełączania (rys. 4.3).

Rys. 4.16. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w pierwszym etapie pracy t1-t2 układu
miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików

Etap 2 – t2-t3
W chwili t2 napięcie kondensatora C1 osiąga wartość napięcia zasilania UDC.
Wówczas prąd ładowania kondensatora C1 zaczyna maleć, a zaczyna płynąć prąd od
ujemnego zacisku źródła zasilania do fazy A odbiornika częściowo przez diodę D2
a częściowo przez dławik L2a, diody D2z, D1s oraz dławik L1b (rys. 4.17).
Kondensator ładuje się rezonansowo do wartości napięcia wyższego od napięcia
zasilania UDC. Wraz ze zmniejszaniem się wartości prądu ładowania kondensatora C1
prąd diody D2 oraz prąd diody D2z narastają (założono, że prąd odbiornika nie zmienia
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się). Należy podkreślić, że w przedziale czasu t1-t3 napięcie tranzystora głównego T1
zmienia się tak jak napięcie kondensatora C1. W chwili t3 oba napięcia osiągają
największą wartość w analizowanym okresie przełączania.

Rys. 4.17. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w drugim etapie pracy t2-t3 układu
miękkiego przełączania tranzystorów z alternatywnym włączeniem dławików

Etap 3 – t3-t4
W chwili t3 przestaje przewodzić dioda zwrotna tranzystora pomocniczego T1p,
a prąd kondensatora jest równy zero (rys. 4.18). Napięcie tranzystora głównego T1
maleje skokowo do wartości napięcia źródła zasilania UDC. Od tego momentu napięcie
kondensatora C1 nie zmienia się. Prąd fazy A odbiornika płynie od ujemnego zacisku
źródła zasilania częściowo przez diodę D2, a częściowo przez dławik L2a, diody D2z,
D1s oraz dławik L1b. W tym etapie pracy rozpływ prądów zależy od indukcyjności
wymienionych dławików, ich rezystancji oraz od napięć przewodzenia diod (rys. 4.18).
W rozpatrywanym przedziale czasu, podobnie jak w przypadku układu bazowego
(rys. 4.5), tranzystor T1 nie przewodzi, a napięcia na poszczególnych elementach nie
zmieniają swoich wartości.
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Rys. 4.18. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w trzecim etapie pracy t3-t4 układu
miękkiego przełączania tranzystorów z alternatywnym włączeniem dławików

Etap 4 – t4-t5
Kolejny etap zaczyna się w chwili t4, w której ponownie załączony zostaje tranzystor
główny T1 (rys. 4.19). W rozpatrywanym przedziale czasu praca omawianego układu
miękkiego przełączania przebiega analogicznie jak w układzie bazowym (rys 4.6). Prąd
tranzystora T1 zaczyna narastać łagodnie do wartości prądu odbiornika. Natomiast prąd
płynący do tej pory przez diodę D2 oraz prąd płynący przez dławik L2a, diody D2z,
D1s oraz dławik L1b zaczynają maleć łagodnie do zera. Ponieważ załączanie
tranzystora głównego T1 następuje przy prądzie bliskim zeru, to tranzystor ten jest
załączany miękko. Przepływ prądu przez dławik L2a przed załączeniem tranzystora
głównego T1 powoduje, że prąd tego tranzystora w chwil załączenia nie osiąga
skokowo wartości prądu dławika L1b, a narasta liniowo od zera.
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Rys. 4.19. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w czwartym etapie pracy t4-t5 układu
miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików

Etap 5 – t5-t6
Procesy w piątym etapie pracy układu (rys. 4.20) przebiegają podobnie jak
w analogicznym etapie bazowego układu miękkiego przełączania (rys. 4.7). W chwili t5,
w której prąd tranzystora T1 osiąga wartość prądu odbiornika, prąd płynący przez diodę
D2 oraz prąd płynący przez dławik L2a, diody D2z, D1s oraz dławik L1b są równe
zero. W rozpatrywanym przedziale czasu prąd odbiornika płynie od dodatniego zacisku
źródła zasilania przez tranzystor główny T1 oraz dławik L1b (podobnie jak w stanie
wyjściowym - rys. 4.15), przy czym kondensator C1 jest naładowany do największej
wartości napięcia Umax w danym cyklu przełączania.
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Rys. 4.20. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w piątym etapie pracy t5-t6 układu
miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików

Etap 6 – t6-t7
W chwili t6 następuje załączenie tranzystora pomocniczego T1p. Rozpoczyna się
proces rezonansowego rozładowania kondensatora C1 (rys. 4.21). Kondensator ten
rozładowuje się w obwodzie złożonym z tranzystora pomocniczego T1p, źródła
zasilania, dławika L2a oraz diody D2z. Stan ten trwa do czasu pełnego rozładowania
kondensatora C1. Tranzystor T1p jest załączany miękko ze względu na rezonansowe
rozładowanie kondensatora. Całkowita energia zgromadzona w kondensatorze C1 jest
oddawana do źródła zasilania; w czasie trwania procesu rezonansowego rozładowania
kondensatora prąd iP płynący ze źródła zasilania jest różnicą prądu odbiornika i prądu
rozładowania kondensatora. Należy podkreślić, że prąd rozładowania kondensatora nie
wpływa na wartości prądu tranzystora T1 oraz prądu dławika L1b, jak to ma miejsce
w przypadku układu bazowego.
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Rys. 4.21. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w szóstym etapie pracy t6-t7 układu
miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików

Etap 7 – t7-t8
Praca układu miękkiego przełączania w tym etapie (rys. 4.22) jest podobna do pracy
układu bazowego w tym samym etapie (rys. 4.9). Po zakończeniu procesu
rezonansowego rozładowania kondensatora C1 tranzystor pomocniczy T1p zostaje
wyłączony zarówno przy prądzie jak i napięciu tego tranzystora równym zero; prąd
odbiornika płynie od dodatniego zacisku źródła zasilania przez tranzystor T1
i dławik L1b. W chwili t8 następuje ponowne wyłączenie tranzystora głównego T1
i rozpoczyna się następny cykl pracy układu. Dla przeciwnego kierunku prądu
odbiornika drugi tranzystor główny T2 danej fazy falownika oraz odpowiadający mu
tranzystor pomocniczy T2p są przełączane analogicznie jak tranzystor główny T1 oraz
tranzystor pomocniczy T1p.
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Rys. 4.22. Przepływ prądu oraz poglądowe przebiegi w siódmym etapie pracy t7-t8 układu
miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików

W układzie miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików
wszystkie tranzystory są przełączane miękko, podobnie jak w układzie bazowym.
Zaletą przedstawionej wersji układu miękkiego przełączania jest to, że w każdym
procesie przełączania prąd rozładowania kondensatorów nie płynie przez tranzystory
główne. Tranzystory pomocnicze są załączane i wyłączane względem tranzystorów
głównych analogicznie jak w bazowym układzie miękkiego przełączania.
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5.1 Model numeryczny falownika z układem miękkiego przełączania
Analiza pracy trójfazowego falownika napięcia z zaproponowanym w rozdziale
czwartym układem miękkiego przełączania wymagała przyjęcia modelu numerycznego
pozwalającego wyznaczać przebiegi prądów i napięć dla dowolnych warunków pracy,
w tym warunków pracy normalnej i warunków pracy związanych z niewłaściwym
doborem elementów lub wystąpieniem zakłóceń w układzie sterowania.
Jako środowisko obliczeniowe wybrano program PSpice w wersji demonstracyjnej
[40]. W porównaniu z wersją komercyjną (licencjonowaną) różni się tym, że są w niej
nałożone ograniczenia na wielkość analizowanego układu (ograniczona ilość węzłów,
tranzystorów oraz wzmacniaczy operacyjnych), uboższa jest także biblioteka
elementów katalogowych. Program PSpice pozwala analizować obwody elektryczne
zarówno analogowe jak i cyfrowe, a także inne procesy, które można opisać przy
pomocy równań różniczkowych zwyczajnych.
Podstawowymi elementami falownika z układem miękkiego przełączania są
tranzystory główne i pomocnicze oraz diody. Program PSpice posiada w swojej
bibliotece modele większości elementów półprzewodnikowych, wśród których dostępne
są także tranzystory IGBT i diody. Biblioteczny model tranzystora stanowi połączenie
wielu elementów obwodu elektrycznego [9]. Model ten odzwierciedla większość
zjawisk występujących w tranzystorze rzeczywistym, jednak jego złożoność jest
zarazem zasadniczym mankamentem z punktu widzenia przydatności do symulacji
numerycznych rozbudowanych układów energoelektronicznych, gdyż zazwyczaj
rozbudowane modele elementów przełączających przyczyniają się do pogorszenia
zbieżności numerycznej obliczeń. Przyjęto zatem uproszczony model tranzystora
bipolarnego z izolowaną bramką, uwzględniający jedynie najistotniejsze cechy
i właściwości tranzystora rzeczywistego. Na rysunku 5.1 przedstawiono schemat
zastępczy modelu tranzystora zaczerpnięty z pracy [83]. Składa się on z czterech
elementów: klucza rezystancyjnego sterowanego napięciowo Sx oraz trzech diod Da,
Db, Dz. Dla klucza rezystancyjnego Sx sterowanego napięciowo definiuje się
następujące parametry:
Voff – wartość progowa napięcia wyłączenia,
Von – wartość progowa napięcia załączenia,
Roff – rezystancja klucza w stanie wyłączenia,
Ron – rezystancja klucza w stanie załączenia.
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Rys. 5.1. Schemat zastępczy modelu tranzystora IGBT zastosowany w programie PSpice

Klucz rezystancyjny Sx w modelu tranzystora pozwala na zadanie wartości rezystancji
tranzystora w stanie przewodzenia i nieprzewodzenia. Gdy wartość napięcia sterującego
us przyłożonego między bramkę G a emiter E jest niższa od założonej wartości Voff, to
tranzystor jest wyłączony (stan nieprzewodzenia), a jego rezystancja jest równa Roff;
z kolei gdy wartość napięcia sterującego jest wyższa od Von, to klucz jest załączony,
a jego rezystancja jest równa Ron. Jeśli wartość napięcia sterującego zmienia się
w zakresie od Voff do Von, to rezystancja klucza zmienia się od Roff do Ron, przy
czym zmiana rezystancji w zależności od napięcia sterującego us jest funkcją nieliniową
opisaną w pracy [9]. Aby uzyskać charakterystykę przedstawiającą zmiany napięcia
przewodzenia tranzystora w funkcji jego prądu, podobną do charakterystyki elementu
rzeczywistego, szeregowo z kluczem rezystancyjnym włączono dwie diody.
Rozwiązanie to pozwala odwzorować spadek napięcia na przewodzącym modelu
tranzystora na poziomie około 2 V. Dioda Dz pełni funkcję diody zwrotnej tranzystora,
przy jej pomocy można także symulować napięcie przebicia tranzystora. Zastosowany
w programie PSpice standardowy model diody pozwala zadawać wartości szeregu
parametrów kształtujących właściwości diody, np. wsteczne napięcie przebicia,
rezystancję szeregową.
Dławiki układu miękkiego przełączania zostały zamodelowane jako elementy
idealne posiadające jedynie indukcyjność; pominięto ich rezystancję z uwagi na to, że
jest to parametr zależny od wykonania dławika. Program PSpice umożliwia również
wprowadzenie sprzężeń magnetycznych między wybranymi dławikami układu.
Kondensatory i źródło zasilania zamodelowano jako elementy idealne.
Przyjęte modele tranzystora, diody, dławika, kondensatora oraz źródła zasilania
pozwoliły na zbudowanie numerycznej struktury trójfazowego, dwupoziomowego
falownika napięcia z układem miękkiego przełączania (rys. 5.2). Struktura układu
została zaimplementowana w wersji tekstowej programu.
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Rys. 5.2. Schemat jednej fazy modelu symulacyjnego falownika napięcia z układem miękkiego
przełączania

Tranzystory główne falownika oraz tranzystory pomocnicze układu miękkiego
przełączania wymagają napięciowych sygnałów sterujących. Algorytm sterowania
pracą falownika napięcia z układem miękkiego przełączania tranzystorów zakłada
nadrzędne sterowanie tranzystorów głównych względem tranzystorów pomocniczych.
W badaniach symulacyjnych zakłada się, że falownik pracuje z modulacją szerokości
impulsów. Sygnał sterujący pracą tranzystora powstaje w wyniku porównania przebiegu
nośnego ui o kształcie trójkątnym i częstotliwości fi (częstotliwość przełączeń
tranzystorów) z przebiegiem modulującym um, którego częstotliwość fm jest równa
wymaganej częstotliwości napięcia wyjściowego, przy czym amplituda przebiegu
modulującego jest proporcjonalna do współczynnika głębokości modulacji ma:
u m t   ma sin( 2f m t )

(5.1)

Przebieg nośny ui można przedstawić jako funkcję czasu:
ui t  

arcsin  pk sin( 2f i t ) 
arcsin  pk 

(5.2)

gdzie: fi – częstotliwość przebiegu nośnego,
pk – współczynnik „kształtu” sygnału trójkątnego.
59 | S t r o n a

5. ANALIZA NUMERYCZNA PRACY FALOWNIKA NAPIĘCIA Z UKŁADEM MIĘKKIEGO
PRZEŁĄCZANIA TRANZYSTORÓW

Zakłada się, że amplituda przebiegu nośnego jest równa jedności. Współczynnik pk
może przyjmować dowolną wartość z przedziału od 0 do 1. Dla pk = 1 przebieg jest
trójkątny (odcinkowo-liniowy), dla pk bliskiego jedności przebieg jest łagodny tzn. nie
jest linią łamaną. Sygnał bramkowy realizowany jest jako różnica przebiegu
modulującego i nośnego z zastosowaniem dostępnej w programie PSpice funkcji
ogranicznika [9]:
ui t   limit  u max , w u m  ui , u max 

(5.3)

gdzie: umax – wartość odpowiadająca napięciu załączenia tranzystora Von,
w – współczynnik określający stromość zbocza sygnału bramkowego będący
funkcją czasu ton oraz toff.
Przebieg sygnału bramkowego opisany funkcją (5.3) posiada zbocza narastające
i opadające o zadanej stromości. Dla odpowiednio dobranej wartości współczynnika w
i wartości napięcia wyłączenia tranzystora (Voff) możliwe jest uwzględnienie czasu
załączania ton i wyłączania toff tranzystora oraz czasu martwego tm, określającego
przerwę czasową między przełączeniem tranzystorów głównych danej fazy.
Tranzystory pomocnicze załączane są po zadanym czasie opóźnienia td względem czasu
załączenia odpowiadającym im tranzystorów głównych, a czas przewodzenia
tranzystorów pomocniczych tp jest stały. Na rysunku 5.3 pokazano przykładowe
przebiegi sygnałów sterujących pracą tranzystorów głównych i pomocniczych jednej
fazy falownika napięcia z układem miękkiego przełączania.

Rys. 5.3. Przykładowe przebiegi czasowe sygnałów sterujących pracą tranzystorów głównych
i pomocniczych jednej fazy falownika napięcia z układem miękkiego przełączania

Przedstawiony model symulacyjny i sposób generowania sygnałów sterujących
tranzystorów pozwalają na przeprowadzenie obliczeń numerycznych pracy
trójfazowego falownika napięcia z układem miękkiego przełączania dla różnych
wartości indukcyjności dławików i pojemności kondensatorów, różnych parametrów
pracy falownika i dowolnych rodzajów odbiornika. Pełny listing programu został
zamieszczony jako jeden z załączników do pracy [Dodatek 2].
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5.2

Obliczenia symulacyjne pracy falownika z bazowym układem
miękkiego przełączania

5.2.1 Praca falownika z odbiornikiem RL
Wykorzystując przedstawiony na rys. 5.2 model falownika napięcia z układem
miękkiego przełączania dokonano obliczeń numerycznych pracy tego falownika dla
różnych wartości indukcyjności dławików i pojemności kondensatorów oraz różnych
częstotliwości przełączania (częstotliwości fali nośnej). Z uwagi na badania
laboratoryjne, które przeprowadzono przy napięciu zasilania falownika wynoszącym
100 V (rozdział 6), część obliczeń numerycznych wykonano dla takiej samej wartości
napięcia zasilania falownika. Założono, że maksymalna wartość prądu odbiornika RL
wynosi 10 A, a czasy tr i tf występujące we wzorach (4.2) i (4.5) hipotetycznego
tranzystora są sobie równe i wynoszą 1 μs. Jako warunek miękkiego przełączania
przyjęto, że w czasie załączania prąd tranzystora nie może narosnąć do wartości
większej niż 10 procent maksymalnej wartości jego prądu, a w czasie wyłączania
tranzystora jego napięcie nie może być większe od 10 procent napięcia zasilania
falownika. Na podstawie wzorów (4.2) i (4.5) indukcyjności dławików wynoszą
100 μH, a pojemności kondensatorów są równe 1 μF. Dla porównania przeprowadzono
obliczenia numeryczne dla indukcyjności dławików wynoszącej 300 μH oraz
pojemności kondensatorów 0,5 µF. Obliczenia pracy falownika wykonano dla dwóch
częstotliwości przełączeń 1 kHz, 3 kHz, współczynnika głębokości modulacji 0,75
i częstotliwość napięcia wyjściowego 50 Hz.
Pierwsza część obliczeń dotyczyła pracy trójfazowego falownika napięcia
z bazowym układem miękkiego przełączania, przy czym falownik był obciążony
odbiornikiem typu RL. Trójfazowe symetryczne obciążenie RL zrealizowano za
pomocą szeregowego połączenia elementów R oraz L z biblioteki programu PSpice,
przy czym wartości rezystancji oraz indukcyjności odbiornika były równe odpowiednio
2,5 Ω oraz 0,9 mH. Na rysunku 5.4 przedstawiono wybrane przebiegi prądów i napięć
dla przypadków, w których pojemność kondensatorów wynosiła 1 µF, a indukcyjność
dławików była równa 100 µH lub 300 µH.
Wyłączenie tranzystora głównego T1 następuje w czasie około 55 µs (rys. 5.4a). Od
momentu wyłączenia tranzystora T1 jego napięcie narasta łagodnie do wartości około
210 V (ponad dwukrotna wartość napięcia zasilania UDC); taką samą wartość osiąga
napięcie kondensatora C1. Po zakończeniu procesu wyłączania tranzystora T1 jego
napięcia wzrosło do wartości około 5 V; pozwala to stwierdzić, że tranzystor ten został
wyłączony miękko. Załączenie tranzystora głównego T1 następuje w czasie około
255 s. Napięcie tranzystora maleje skokowo do zera (pomijając napięcie przewodzenia
tranzystora), podczas gdy prąd tranzystora T1 narasta liniowo do wartości prądu
odbiornika. Prąd tranzystora w chwili zakończenia procesu załączania wynosi około
0,6 A, co świadczy o miękkim załączaniu tranzystora T1. Po 30 s od załączenia
tranzystora głównego T1 następuje załączenie tranzystora pomocniczego T1p.
Rozpoczyna się proces rezonansowego rozładowania kondensatora C1. Prąd
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rozładowania kondensatora, płynący przez tranzystor T1p, narasta oscylacyjnie do
około 13 A, a następnie maleje do zera. W chwili zakończenia procesu załączania
tranzystora T1p prąd tego tranzystora osiąga wartość około 0,9 A; załączanie
tranzystora pomocniczego T1p jest zatem miękkie. Prąd dławika L1a w przedziale
czasu między 285 s a 315 s (proces rozładowania kondensatora C1) jest różnicą
prądu odbiornika i prądu rozładowania kondensatora C1, przy czym kondensator
rozładowuje się także w niewielkim stopniu przez tranzystor główny T1, dławiki L1b,
L2b, diody D2s, D1z. Wyłączenie tranzystora pomocniczego T1p następuje w chwili
335 s po zakończeniu procesu rezonansowego rozładowania kondensatora C1, a więc
proces wyłączania tranzystora pomocniczego T1p przebiega przy jego prądzie
i napięciu równym zero.
Na rysunku 5.4b przedstawiono przebiegi analogicznych napięć i prądów jak na
rys. 5.4a przy założeniu, że indukcyjność dławików wynosiła 300 µH.
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Rys. 5.4. Przebiegi wybranych prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1
pierwszej fazy falownika napięcia przy pojemności kondensatorów 1,0 F i indukcyjności
dławików: a) 100 H, b) 300 H; uGT1, uGT1p – sygnały sterujące pracą odpowiednio tranzystora
głównego T1 i tranzystora pomocniczego T1p, iT1, uT1 – prąd i napięcie tranzystora głównego
T1, iT1p, uT1p – prąd i napięcie tranzystora pomocniczego T1p, iC1, uC1 – prąd i napięcie
kondensatora C1, iL1a, iL1b – prądy dławików L1a i L1b
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Zwiększenie indukcyjności dławików powoduje przede wszystkim ograniczenie
szybkości narastania prądów tranzystorów głównych podczas ich załączania. Po
załączeniu tranzystora T1 stromość narastania jego prądu zmniejszyła się trzykrotnie
względem stromości występującej przy indukcyjności dławików 100 µH. Prąd
tranzystora T1 w chwili zakończenia procesu jego załączania narósł do wartości około
0,2 A. Napięcie tranzystora głównego T1 po zakończeniu procesu ładowania
kondensatora C1 osiąga w tym przypadku około 280 V (210 V przy indukcyjności
100 µH). Zwiększenie indukcyjności dławików wpływa również ograniczająco na
stromość narastania prądu tranzystora pomocniczego T1p w procesie rezonansowego
rozładowania kondensatora C1. Należy jednak zwrócić uwagę, że zwiększenie
indukcyjności dławików wydłuża czas trwania procesów rezonansowych. W czasie
około 315 µs następuje zakończenie procesu rozładowania kondensatora C1; jego prąd
skokowo maleje do zera, natomiast prądy tranzystora głównego T1 i dławika L1a są
sobie równe. Ponieważ prąd dławika L1a nie może zmieniać się skokowo, to po
rozładowaniu kondensatora C1 prąd tranzystora T1 ponownie narasta liniowo do
wartości prądu odbiornika.
Przebiegi napięć i prądów falownika dla przypadku, w którym pojemność
kondensatorów wynosiła 0,5 µF a indukcyjność dławików była równa 100 µH
przedstawiono na rysunku 5.5a. Zmniejszenie pojemności kondensatora C1 wpłynęło
przede wszystkim na wzrost stromości narastania napięcia tranzystora głównego T1
w procesie jego wyłączania. Napięcie tranzystora T1 w chwili zakończenia procesu
wyłączania wynosi około 10 V (5 V przy pojemności 1,0 µF). Zmniejszenie pojemności
kondensatora C1 spowodowało również wzrost wartości maksymalnej napięcia
kondensatora C1, a tym samym maksymalnego napięcia tranzystora głównego T1 oraz
tranzystora pomocniczego T1p do wartości około 230 V (210 V przy pojemności
1,0 µF); jednocześnie uległ skróceniu czas procesu ładowania kondensatora C1. Proces
załączania tranzystora głównego T1 przebiega analogicznie jak w przypadku pracy
falownika z pojemnością kondensatorów 1 µF i indukcyjnością dławików 100 µH
(rys. 5.4a). Na rysunku 5.5b przedstawiono przebiegi analogicznych napięć i prądów jak
na rys. 5.5a przy założeniu, że indukcyjność dławików wynosiła 300 µH. Zwiększenie
indukcyjności dławików układu wpłynęło na ograniczenie szybkości narastania prądów
tranzystorów głównych podczas ich załączania. Prąd tranzystora głównego T1 w chwili
zakończenia procesu jego załączania wynosi około 0,2 A, a czas narastania prądu tego
tranzystora do wartości prądu odbiornika wydłużył się trzykrotnie. Zwiększenie
wartości indukcyjności dławików wpłynęło również na wzrost wartości maksymalnej
napięcia tranzystora głównego T1 do około 320 V.
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Rys. 5.5. Przebiegi prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1 przy
pojemności kondensatorów 0,5 F i indukcyjności dławików: a) 100 H, b) 300 H; oznaczenia
przebiegów jak na rysunku 5.4

Na rysunku 5.6 przedstawiono przebiegi napięć i prądów podczas procesów
przełączania tranzystora głównego T1 dla całego okresu napięcia wyjściowego
falownika przy częstotliwości przełączeń 1 kHz (rys. 5.6a) oraz 3 kHz (rys. 5.6b).
W przebiegu napięcia tranzystora T1, zarówno przy częstotliwości 1 kHz jak i 3 kHz,
występują charakterystyczne dla pracy zaproponowanego układu miękkiego
przełączania wartości napięcia większe od wartości napięcia zasilania UDC. Należy
zaznaczyć, że proces wyłączania tranzystora głównego T1 ma miękki charakter, gdy
kondensator C1 naładuje się do napięcia co najmniej dwukrotnie większego względem
napięcia zasilania UDC po wyłączeniu tranzystora T1 we wcześniejszym procesie
przełączania. Warunek ten jest zachowany w około 70 procentach przełączeń
pokazanych na rysunku 5.6. Kondensator C1 nie rozładowuje się do zera jedynie przy
małych wartościach prądu odbiornika przepływającego przez tranzystor główny.
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Rys. 5.6. Przebiegi prądów i napięć dla całego okresu napięcia wyjściowego falownika przy
indukcyjności dławików 300 H, pojemności kondensatorów 0,5 F i częstotliwości
przełączeń: a) 1 kHz, b) 3 kHz; iL2b – prąd dławika L2b, io, uo – prąd i napięcie fazowe
odbiornika; pozostałe oznaczenia przebiegów jak na rysunku 5.4

Ze względu na to, że niewielka część prądu rozładowania kondensatora C1 przepływa
przez tranzystor T1 oraz dławiki L1b, L2b, prądy tych elementów w trakcie procesów
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rozładowania kondensatora C1 chwilowo zwiększają swoją wartość. Procesy
rozładowania kondensatora C1 nie wpływają jednak na wartość prądu odbiornika.
Procesy przełączania tranzystorów głównych w alternatywnym układzie miękkiego
przełączania z tyrystorami pomocniczymi przebiegają w analogiczny sposób jak
w układzie bazowym. Z tego względu nie zamieszczono wyników symulacji procesu
przełączania tranzystorów głównych w falowniku napięcia z układem miękkiego
przełączania z tyrystorami pomocniczymi.
5.2.2 Praca falownika z silnikiem indukcyjnym
Silniki indukcyjne są jednymi z najczęściej spotykanych odbiorników zasilanych
przez falowniki napięcia. Do obliczeń symulacyjnych i badań laboratoryjnych
wykorzystano silnik indukcyjny, klatkowy o następujących parametrach znamionowych
[83]: PN = 3 kW, UsN = 220/380 V Δ/Y, IsN = 11,6/6,7 A, fsN = 50 Hz, cos(φiN) = 0,85,
ηN = 0,835, p = 2, nN = 1430 obr/min. Model monoharmoniczny tego silnika
przedstawiono na rysunku 5.7 [70].

Rys. 5.7. Schemat zastępczy modelu trójfazowego silnika indukcyjnego [83]

Parametry schematu zastępczego silnika wynoszą: rezystancja fazy stojana (Rs) - 2,0 Ω,
rezystancja zastępcza klatki wirnika sprowadzona na stronę stojana (Rr) - 1,42 Ω,
indukcyjność rozproszenia fazy stojana (Ls) - 12,2 mH, indukcyjność rozproszenia
klatki wirnika sprowadzona na stronę stojana (Lr) - 12,2 mH, indukcyjność główna (Lm)
- 202 mH [83]. Obliczenia numeryczne pracy falownika napięcia obciążonego silnikiem
indukcyjnym klatkowym o wymienionych parametrach wykonano dla napięcia zasilania
falownika 100 V, gdyż przy tej wartości napięcia były wykonane badania laboratoryjne.
Na rysunku 5.8 przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych procesu przełączania
tranzystora głównego T1 w przypadkach, w których pojemność kondensatorów
wynosiła 0,5 µF, a indukcyjność dławików była równa 200 µH (rys. 5.8a) lub 600 µH
(rys. 5.8b). Zwiększenie indukcyjności dławików względem wartości indukcyjności dla
których wykonano obliczenia w przypadku obciążenia RL jest wymagane ze względu
na konieczność spełnienia warunku miękkiego załączania tranzystorów głównych.
Zgodnie z warunkiem na miękkie załączenie przy maksymalnej wartości prądu
odbiornika wynoszącej 4,5 A wartość indukcyjności dławików powinna wynosić około
200 µH.
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Dla indukcyjności dławików 200 µH (rys. 5.8a) maksymalna wartość napięcia
kondensatora C1 w chwili zakończenia procesu jego ładowania jest równa dwukrotnej
wartości napięcia zasilania UDC, a proces wyłączania tranzystora T1 rozpoczyna się od
napięcia kondensatora równego zero. Przy trzykrotnie wyższej wartości indukcyjności
dławików (rys. 5.8b) energia pola magnetycznego zgromadzona w dławiku L1a
pozwala na naładowanie się kondensatora C1 do napięcia równego 2,5 UDC.
W przypadku obu indukcyjności dławików proces wyłączania tranzystora głównego T1
rozpoczyna się przy napięciu kondensatora równym zero i wyłączanie tranzystora T1
ma miękki charakter. Zwiększenie indukcyjności dławików wpływa na wydłużenie
czasu narastania prądu tranzystora głównego T1 po jego załączeniu do wartości prądu
odbiornika (rys. 5.9b). Podobnie jak w przypadku pracy falownika z odbiornikiem RL
(rys. 5.5), czas ten wzrasta trzykrotnie względem analogicznego czasu przy
indukcyjnościach dławików wynoszących 200 H (rys. 5.8), a prąd tranzystora T1
z końcem procesu jego załączenia ulega trzykrotnemu zmniejszeniu.
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Rys. 5.8. Przebiegi prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1 przy
pojemności kondensatorów 0,5 F i indukcyjności dławików: a) 200 H, b) 600 H; oznaczenia
przebiegów jak na rysunku 5.4
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Pozostałe procesy podczas cyklu przełączania tranzystora głównego T1 przy obciążeniu
falownika silnikiem indukcyjnym przebiegają analogicznie jak w przypadku pracy
falownika z odbiornikiem RL. Rysunek 5.9 przedstawia przebiegi prądu i napięcia dla
całego okresu napięcia wyjściowego falownika.
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Rys. 5.9. Przebiegi prądów i napięć dla całego okresu napięcia wyjściowego falownika przy
indukcyjności dławików 600 H, pojemności kondensatorów 0,5 F i częstotliwości
przełączania: a) 1 kHz, b) 3 kHz; oznaczenia przebiegów jak na rysunku 5.6
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Napięcie kondensatora C1 przekraczające dwukrotną wartość napięcia zasilania,
wymaganą dla całkowitego rozładowania kondensatora C1 występuje w około 60
procentach przełączeń przypadających na półokres napięcia wyjściowego falownika;
oznacza to, że ponad połowa procesów wyłączania tranzystora głównego T1
rozpoczyna się przy jego napięciu równym zero. Wartości maksymalne prądu
tranzystora pomocniczego T1p podczas procesów rozładowania kondensatora C1
w żadnym zilustrowanym procesie nie przekraczają maksymalnej wartości prądu
silnika. Proces rozładowania kondensatora C1 w niewielkim stopniu wpływa na wartość
prądu płynącego przez tranzystor główny T1. Prąd rozładowania kondensatora płynie
głównie przez dławik L1a, powodując zmniejszenia prądu źródła zasilania podczas
procesów rozładowania kondensatora. Prąd odbiornika przy częstotliwości przełączeń fi
równej 3 kHz (rys. 5.9b) jest w niewielkim stopniu odkształcony względem przebiegu
sinusoidalnego, podobnie jak w przypadku pracy falownika z odbiornikiem RL.
Stosowanie układów miękkiego przełączania jest szczególnie uzasadnione
w przypadku falowników średniej i dużej mocy. Z tego względu przeprowadzono
również obliczenia numeryczne dla falownika zasilającego silnik indukcyjny klatkowy
Sh500H6As o mocy 800 kW i następujących parametrach znamionowych: UsN = 690 V,
IsN = 802 A, fsN = 50 Hz, cos(φiN) = 0,86, ηN = 0,968, p = 3, nN = 995 obr/min. Parametry
schematu zastępczego tego silnika wynoszą: rezystancja fazy stojana (Rs) - 0,0053 Ω,
rezystancja zastępcza klatki wirnika sprowadzona na stronę stojana (Rr) - 0,0053 Ω,
indukcyjność rozproszenia fazy stojana (Ls) - 0,41 mH, indukcyjność rozproszenia
klatki wirnika sprowadzona na stronę stojana (Lr) - 0,41 mH, indukcyjność główna (Lm)
- 9,3 mH. Na rysunkach 5.10, 5.11 przedstawiono przebiegi analogicznych napięć
i prądów jak na rysunku 5.8 oraz 5.9 przy założeniu, że napięcie zasilania falownika
UDC jest równe 1600 V, a silnik był obciążony momentem znamionowym. Przyjęcie
takiej wartości napięcia zasilania falownika UDC podyktowane było potrzebą wykonania
obliczeń numerycznych pracy silnika przy jego napięciu znamionowym. Założono, że
falownik jest zbudowany z tranzystorów FD500R65KE3-K o napięciu znamionowym
6,5 kV, których czasy tr i tf wynoszą odpowiednio 0,4 s oraz 0,5 s. Ponieważ
maksymalna wartość prądu silnika wynosi około 1000 A, to indukcyjność La powinna
być co najmniej równa 6 μH, gdyż zgodnie z wcześniejszym założeniem prąd
tranzystora w czasie jego załączania nie może być większy niż 10 procent jego wartości
maksymalnej. Obliczenia wykonano dla pojemności kondensatorów wynoszącej 3,1 μF,
ponieważ napięcie tranzystora w czasie jego wyłączania nie powinno być większe niż
160 V (10 procent napięcia zasilającego falownik). Należy zaznaczyć, że przy
przyjętych pojemnościach i indukcyjnościach układu miękkiego przełączania
maksymalna wartość napięcia, do którego naładują się kondensatory jest niższa niż
dwukrotna wartość napięcia zasilania UDC. Do obliczeń przyjęto zatem indukcyjność
dławików wynoszącą 24 H, przy której maksymalne napięcie kondensatorów układu
miękkiego przełączania osiąga dwukrotna wartość napięcia zasilania UDC. W celach
porównawczych wykonano także obliczenia numeryczne przy indukcyjności dławików
42 μH (2,5 UDC).
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Rys. 5.10. Przebiegi prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1 przy
pojemności kondensatorów 3,1 F i indukcyjności dławików: a) 24 H, b) 42 H; oznaczenia
przebiegów jak na rysunku 5.4

W przedstawionych na rysunkach 5.10a oraz 5.10b symulacjach procesu przełączania
tranzystora T1 kondensator C1 naładował się odpowiednio do około 3200 V oraz do
około 4100 V, przy czym minimalna wartość napięcia przy której kondensator C1 może
się całkowicie rozładować wynosi 3200 V (dwukrotna wartość napięcia zasilania UDC).
Dla obu wartości indukcyjności od momentu wyłączenia tranzystora T1 jego napięcie
narasta łagodnie od zera, a proces wyłączania tranzystora ma miękki charakter.
Stromość narastania prądu tranzystora głównego T1 w procesie jego załączania przy
indukcyjności dławików równej 42 H (rys. 5.10b) jest około dwukrotnie mniejsza
względem stromości narastania tego prądu w przypadku indukcyjności wynoszącej
24 H (rys. 5.10a). W przypadku symulacji pokazanych na rysunku 5.11 w około 60
procentach przełączeń przypadających na półokres napięcia wyjściowego falownika,
procesy wyłączania tranzystora głównego T1 mają miękki charakter.
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Rys. 5.11. Przebiegi symulacyjne wybranych prądów i napięć dla całego okresu napięcia
wyjściowego falownika przy indukcyjności dławików 42 H, pojemności kondensatorów
3,1 F i częstotliwości przełączania: a) 1 kHz, b) 3 kHz; oznaczenia przebiegów jak na
rysunku 5.6
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Porównując wyniki obliczeń numerycznych pracy falownika napięcia z układem
miękkiego przełączania obciążonego odbiornikiem RL względem wyników obliczeń
przy obciążeniu falownika silnikiem indukcyjnym nie stwierdzono wpływu rodzaju
odbiornika na przebieg procesów przełączania tranzystorów głównych i pomocniczych.
Jednakże uogólnienie tego stwierdzenia wymaga dalszych prac badawczych
obejmujących m.in. silniki indukcyjne o różnych parametrach.

5.3 Obliczenia symulacyjne pracy falownika z układem miękkiego
przełączania z alternatywnym włączeniem dławików
5.3.1 Praca falownika z odbiornikiem RL
Obliczenia numeryczne procesów przełączania tranzystora głównego T1 falownika
napięcia z układem miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików
przy obciążeniu RL (rys. 4.11) wykonano dla tych samych pojemności kondensatorów,
indukcyjności dławików i częstotliwości przełączeń, dla których przeprowadzono
symulacje pracy falownika z bazowym układem miękkiego przełączania. Przebiegi
prądów i napięć podczas wyłączania i załączania tranzystora głównego T1
przedstawiono na rysunku 5.12. Wyłączenie tranzystora T1 następuje w czasie około
50 µs. Napięcie tranzystora T1 po jego wyłączeniu narasta łagodnie i dla indukcyjności
dławików 100 H osiąga wartość około 205 V (rys. 5.12a), a dla indukcyjności
wynoszącej 300 H osiąga około 290 V (rys. 5.12b). Niższe wartości maksymalnego
napięcia tranzystora względem analogicznego napięcia występującego w układzie
bazowym są związane z tym, że z końcem procesu ładowania kondensatora C1 prąd
dławika L1b nie zmniejsza się do zera; tylko część energii zgromadzonej w dławiku
L1b jest przekazywana do kondensatora C1. W chwili zakończenia procesu wyłączania
tranzystora głównego T1 jego napięcie dla obu przypadków indukcyjności dławików
wzrosło do około 10 V (podobnie jak w przypadku pracy falownika z bazowym
układem miękkiego przełączania), co pozwala stwierdzić, że proces ten przebiegał
miękko. Warto zaznaczyć, że zmianie uległa stromość narastania prądu tranzystora T1
po jego załączeniu względem stromości narastania tego prądu w falowniku z bazowym
układem miękkiego przełączania. Jeśli indukcyjność dławików wynosiła 100 µH, to
prąd tranzystora głównego T1 w chwili zakończenia procesu załączania wzrósł do
wartości 1,0 A (rys. 5.12a), a w przypadku indukcyjności dławików wynoszącej 300 µH
osiągnął wartość 0,4 A (rys. 5.12b), co świadczy o miękkim załączeniu tranzystora T1
dla obydwu indukcyjności. Prąd rezonansowego rozładowania kondensatora w żadnym
stopniu nie płynie przez tranzystor główny T1, co jest istotną zaletą układu miękkiego
przełączania z alternatywnym włączeniem dławików względem układu bazowego.
Z uwagi na rezonansowy charakter procesu rozładowania kondensatora C1 załączanie
tranzystora pomocniczego T1p przebiega miękko.
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Rys. 5.12. Przebiegi prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1 przy
pojemności kondensatorów 0,5 F i indukcyjności dławików: a) 100 H, b) 300 H; gdzie:
uGT1, uGT1p – sygnały sterujące pracą odpowiednio tranzystora głównego T1 i tranzystora
pomocniczego T1p, iT1, uT1 – prąd i napięcie tranzystora głównego T1, iT1, uT1p – prąd i napięcie
tranzystora pomocniczego T1p, iC1, uC1 – prąd i napięcie kondensatora C1, iP – prąd źródła
zasilania, iD2 – prąd diody D2, iL1b – prąd dławika L1b

Przebiegi prądów oraz napięć falownika z układem miękkiego przełączania
z alternatywnym włączeniem dławików dla całego okresu napięcia wyjściowego
pokazano na rysunku 5.13. Maksymalne wartości napięcia kondensatora C1 oraz
tranzystorów T1 i T1p w układzie miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem
dławików są niższe niż analogiczne napięcia występujące w bazowym układzie
miękkiego przełączania. Mniejsza maksymalna wartość napięcia kondensatora C1
powoduje, że ilość procesów przełączania w których wartość tego napięcia jest co
najmniej równa 2 UDC zmalała nieznacznie względem ilości podobnych procesów
występujących w falowniku z układem bazowym.
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Rys. 5.13. Przebiegi prądów i napięć dla całego okresu napięcia wyjściowego falownika przy
indukcyjności dławików 300 H, pojemności kondensatorów 0,5 F i częstotliwości
przełączeń: a) 1 kHz, b) 3 kHz; iL2b – prąd dławika L2b, iD1 – prąd diody D1, io, uo – prąd
i napięcie fazowe odbiornika; pozostałe oznaczenia przebiegów jak na rysunku 5.12
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Zastosowanie układu miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem
dławików w falowniku zasilającym odbiornik RL nie wpływa na przebieg prądu
i napięcia tego odbiornika (rys. 5.13). W przebiegu napięcia fazowego odbiornika
występują tylko charakterystyczne dla dwupoziomowego falownika napięcia wartości:
0, ±1/3UDC oraz ±2/3UDC.
5.3.2 Praca falownika z silnikiem indukcyjnym
Obliczenia numeryczne pracy falownika napięcia z alternatywnym włączeniem
dławików przy obciążeniu silnikiem indukcyjnym o mocy 800 kW wykonano dla
napięcia zasilania falownika równego 1600 V tak jak w przypadku analogicznych
obliczeń w układzie bazowym. Również wartości pojemności kondensatorów nie
zostały zmienione względem obliczeń dla silnika indukcyjnego zasilanego z falownika
napięcia z bazowym układem miękkiego przełączania. Natomiast ze względu na to, że
stromość narastania prądu tranzystora po jego załączeniu jest zdefiniowana inną
zależnością w układzie z alternatywnym włączeniem dławików niż w układzie
bazowym, w celu zachowania warunku na miękkie załączanie tranzystorów
w obliczeniach zwiększono wartości indukcyjności dławików. Przyjęte wartości
indukcyjności
dławików
odpowiadają
maksymalnym
wartościom
napięć
kondensatorów wynoszącym odpowiednio 2 UDC oraz 2,5 UDC. Rysunek 5.14
przedstawia przebiegi prądu i napięcia w procesie przełączania tranzystora głównego T1
przy pojemności kondensatorów 3,1 F i indukcyjności dławików 35 H lub 60 H.
Wyłączenie tranzystora głównego T1 następuje w czasie około 60 s. Od momentu
wyłączenia tranzystora T1 jego napięcie narasta łagodnie do wartości około 3200 V
(rys. 5.14a) dla indukcyjności dławików równej 35 H oraz do wartości około 4000 V
dla indukcyjności dławików równej 60 H (rys. 5.14b). W przypadku obu
indukcyjności po zakończeniu procesu wyłączenia tranzystora T1 jego napięcie osiąga
około 150 V, a maksymalna wartość napięcia kondensatora C1 jest równa odpowiednio
dwukrotnej wartości napięcia zasilania UDC (rys. 5.14a) oraz 2,5 UDC (rys. 5.14b);
procesy wyłączania tranzystora głównego T1 w obu przypadkach przebiegają miękko.
Procesy załączania tranzystora głównego T1 również mają miękki charakter. Prąd tego
tranzystora po zakończeniu procesu załączania wzrósł do około 60 A przy
indukcyjności dławików 60 H i do wartości około 90 A przy indukcyjności
dławików 35 H. Po załączeniu tranzystora pomocniczego T1p prąd rozładowania
kondensatora C1, analogicznie jak w układzie z alternatywnym włączeniem dławików
przy obciążeniu RL, nie przepływa przez tranzystor główny T1. Procesy załączania
i wyłączania tego tranzystora przebiegają miękko.
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Rys. 5.14. Przebiegi prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1 przy
pojemności kondensatorów 3,1 F i indukcyjności dławików: a) 35 H, b) 60 H; oznaczenia
przebiegów jak na rysunku 5.12

Na rysunku 5.15 przedstawiono przebiegi prądów i napięć dotyczące przełączania
tranzystora głównego T1 dla całego okresu napięcia wyjściowego falownika. W około
60 procentach procesów przełączania wartość napięcia kondensatora C1 jest co
najmniej równa dwukrotnej wartości napięcia zasilającego falownik. Napięcia i prądy
tranzystorów głównych i pomocniczych przedstawione na rysunku 5.15 przebiegają
podobnie jak w przypadku układu miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem
dławików przy odbiorniku RL. Praca układu miękkiego przełączania z alternatywnym
włączeniem dławików nie ma wpływu na kształt napięcia odbiornika, jak ma to miejsce
w falowniku z bazowym układem miękkiego przełączania. Prąd rozładowania
kondensatora C1 w żadnym z cykli przełączania (rys. 5.15) nie przepływa przez
tranzystor główny T1.
Zmiana rodzaju obciążenia nie wpływa na procesy przełączania tranzystorów
w falowniku z układem miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem
dławików. Procesy przełączania wszystkich tranzystorów mają miękki charakter,
podobnie jak w przypadku pracy falownika z bazowym układem miękkiego
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przełączania. Maksymalne wartości napięcia kondensatorów są niższe niż wartości tych
napięć w falowniku z bazowym układem miękkiego przełączania.
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Rys. 5.15. Przebiegi prądów i napięć dla całego okresu napięcia wyjściowego falownika przy
indukcyjności dławików 60 H, pojemności kondensatorów 3,1 F i częstotliwości przełączeń:
a) 1 kHz, b) 3 kHz; oznaczenia przebiegów jak na rysunku 5.13
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Zaletą układu miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików jest
to, że prąd rezonansowego rozładowania kondensatorów w żadnym stopniu nie płynie
przez tranzystory główne. Należy także zaznaczyć, że procesy rezonansowe zachodzące
w falowniku napięcia z układem miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem
dławików nie wpływają na kształt wyjściowego napięcia międzyfazowego falownika
i napięcia fazowego odbiornika.

5.4 Obliczenia symulacyjne pracy falownika z układem miękkiego
przełączania dla niewłaściwych parametrów pracy
5.4.1 Niewłaściwe indukcyjności dławików i pojemności kondensatorów
Jednym z głównych założeń pracy falownika napięcia z proponowanym układem
miękkiego przełączania jest zapewnienie bezawaryjnej pracy falownika w przypadku
wystąpienia zakłóceń w układzie sterowania. Zagrożenia dotyczące możliwości
udarowego rozładowania kondensatora przez tranzystor główny lub przerwania prądu
dławika szeregowo połączonego z tranzystorem pomocniczym zostały wyeliminowane,
gdyż w strukturze proponowanego rozwiązania miękkiego przełączania nie występują
równoległe połączenia kondensatorów z tranzystorami głównymi oraz szeregowe
połączenia dławików z tranzystorami pomocniczymi. W układzie mogą pojawić się
jednak inne zagrożenia, związane m.in. z niewłaściwym doborem indukcyjności
dławików lub pojemności kondensatorów lub z wystąpieniem różnych zakłóceń
sterowania. Analizy pracy falownika dla różnych rodzajów zakłóceń dokonano
wykorzystując jego model numeryczny, przedstawiony w początkowej części rozdziału
piątego.
Zbyt duże lub zbyt małe wartości indukcyjności dławików lub pojemności
kondensatorów układu miękkiego przełączania, nie spełniające przedstawionych
w czwartym rozdziale kryteriów doboru, mogą wpływać na nieprawidłową pracę
falownika z proponowanym rozwiązaniem miękkiego przełączania. Wyniki obliczeń
numerycznych pracy falownika z układem miękkiego przełączania dla dwóch
przypadków niepoprawnie dobranych parametrów układu pokazano na rysunku 5.17.
Obliczenia przeprowadzono m.in. dla zbyt dużej wartości pojemności kondensatorów
(rys 5.17a). Od momentu wyłączenia tranzystora T1 (w czasie około 52 s) jego
napięcie narasta łagodnie, jednak ze względu na dużą wartość pojemności kondensatora
C1 czas między wyłączeniem tranzystora głównego T1 a jego załączeniem jest zbyt
krótki przy danej częstotliwości przełączeń, aby prąd dławika L1a zmniejszył się do
zera. Proces załączania tranzystora głównego T1 rozpoczyna się od wartości prądu, do
której zmniejszył się prąd dławika L1a do chwili załączenia tego tranzystora, co
sprawia, że załączanie tranzystora T1 nie jest miękkie. Ten sam wpływ na proces
załączania tranzystora głównego ma zbyt wysoka częstotliwość przełączeń fi względem
przyjętych parametrów układu miękkiego przełączania. Należy zaznaczyć, że czas
trwania procesu ładowania kondensatora C1 po wyłączeniu tranzystora głównego T1
zależy również od wartości indukcyjności dławika L1a.
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Rys. 5.17. Przebiegi prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1 przy:
a) pojemności kondensatorów 1,6 F i indukcyjności dławików 400 H, b) pojemności
kondensatorów 1,0 F i indukcyjności dławików 800 H; oznaczenia przebiegów jak na
rysunku 5.6

Na rysunku 5.17b przedstawiono przebiegi analogicznych napięć i prądów jak na
rys. 5.17a dla przypadku zbyt dużej wartości indukcyjności dławików układu miękkiego
przełączania. Po załączeniu tranzystora T1 jego prąd narasta liniowo z ograniczoną
stromością, a prąd płynący przez diody D1s, D2z jest różnicą prądu odbiornika i prądu
tranzystora T1. Ze względu na dużą wartość indukcyjności dławika L1a czas narastania
prądu tranzystora T1 do wartości prądu odbiornika jest dłuższy niż czas opóźnienia
załączenia tranzystora pomocniczego T1p. Załączenie tranzystora pomocniczego T1p
następuje przed osiągnieciem przez prąd tranzystora głównego T1 wartości prądu
odbiornika. Powoduje to spolaryzowanie diody D1s w kierunku zaporowym, a prąd
tranzystora T1p skokowo osiąga wartość prądu płynącego przez diodę D2s. Proces
załączania tranzystora T1p nie jest miękki. Należy podkreślić, że jeżeli proces zmiany
polaryzacji diody D1s zachodzi przy niezerowym prądzie tego elementu to przez diodę
płynie prąd wsteczny o wartości maksymalnej Irrm.
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Warto zaznaczyć, że niewłaściwe wartości indukcyjności dławików lub pojemności
kondensatorów prowadzą do zmniejszenia ilości cykli przełączeń, w których zachodzi
miękkie przełączanie tranzystorów, przyczyniając się do wzrostu strat przełączania;
jednak niewłaściwy dobór indukcyjności dławików lub pojemności kondensatorów nie
stwarza niebezpieczeństwa uszkodzenia falownika.
5.4.2 Praca falownika napięcia przy wystąpieniu zakłóceń w układzie
sterowania
W celu zbadania wpływu zakłóceń sterowania na pracę falownika z układem
miękkiego przełączania przeprowadzono obliczenia numeryczne dla kilku zakłóceń,
które potencjalnie mogą wystąpić w układzie sterowania. Do takich zakłóceń można
zaliczyć między innymi:
– zbyt krótki czas przewodzenia tranzystorów pomocniczych,
– zbyt krótki czas opóźnienia załączenia tranzystorów pomocniczych względem
załączenia tranzystorów głównych,
– załączanie tranzystorów pomocniczych w tym samym czasie co tranzystory
główne,
– ciągłe załączenie tranzystorów pomocniczych,
– zbyt wysoka wartość częstotliwości przełączeń fi lub współczynnika głębokości
modulacji amplitudy ma.
Wyniki obliczeń numerycznych pracy falownika napięcia z układem miękkiego
przełączania dla przypadku zbyt krótkiego czasu przewodzenia tranzystorów
pomocniczych przedstawiono na rysunku 5.18a. W czasie około 300 μs następuje
załączenie tranzystora T1p i rozpoczyna się proces rezonansowego rozładowania
kondensatora C1. Ze względu na krótki czas przewodzenia tranzystora pomocniczego
T1p kondensator C1 w trakcie przewodzenia tego tranzystora rozładowuje się
w niewielkim stopniu. Wyłączenie tranzystora pomocniczego T1p w czasie trwania
procesu rozładowania kondensatora C1 powoduje, że proces ten nie jest miękki, gdyż
prąd i napięcie tego tranzystora w czasie wyłączania mają wartości wyższe od zera.
W efekcie zbyt krótkiego czasu przewodzenia tranzystora pomocniczego T1p
kondensator nie rozładowuje się do zera i wyłączanie tranzystora głównego nie ma
miękkiego charakteru. Jednorazowe pojawienie się wymienionego zakłócenia
powoduje, że tylko jeden proces wyłączania tranzystora głównego rozpoczyna się przy
napięciu kondensatora wyższym od zera. Cyklicznie powtarzające się zakłócenie
w układzie sterowania związane ze zbyt krótkim przewodzeniem tranzystora
pomocniczego powoduje jednak, że napięcie kondensatora C1 w każdym kolejnym
cyklu pracy układu staje się coraz wyższe, aż do osiągnięcia pewnego ustalonego
poziomu. W przypadku pojemności kondensatorów 1,0 F oraz indukcyjności
dławików 300 H, dla których przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych pokazane
na rysunku 5.18a, napięcie kondensatora C1 osiągnęło ustaloną wartość około 510 V po
około sześćdziesięciu procesach przełączania tranzystora głównego.
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Wyznaczone numerycznie przebiegi prądów i napięć dla przypadku zbyt krótkiego
czasu opóźnienia załączenia tranzystorów pomocniczych względem chwil załączeń
tranzystorów głównych pokazano na rysunku 5.18b. Zaburzenie to wpływa
w analogiczny sposób na proces załączania tranzystorów pomocniczych jak
w przypadku zbyt wysokiej wartości indukcyjności dławików L1a, L2a (rys. 5.17b).
Czas narastania prądu tranzystora głównego T1 do wartości prądu odbiornika po jego
załączeniu jest dłuższy niż czas opóźnienia załączenia tranzystora pomocniczego T1p.
W konsekwencji proces załączania tranzystora pomocniczego T1p rozpoczyna się od
wartości prądu będącego różnicą prądu odbiornika i prądu, który płynie przez tranzystor
główny T1 w chwili załączenia tranzystora pomocniczego T1p. Analizowane
zakłócenie nie wpływa na inne procesy zachodzące podczas przełączeń tranzystorów
głównych i pomocniczych.
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Rys. 5.18. Przebiegi prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1
wyznaczone dla przypadku: a) zbyt krótkiego czasu przewodzenia tranzystora pomocniczego
T1p, b) zbyt krótkiego czasu opóźnienia załączenia tranzystora pomocniczego T1p; oznaczenia
przebiegów jak na rysunku 5.6
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Na rysunku 5.19a pokazano wyniki symulacji procesu przełączania tranzystora
głównego T1 dla przypadku wspólnego sygnału sterującego zarówno pracą
tranzystorów głównych, jak i pomocniczych. W chwili załączenia tranzystora głównego
T1 oraz pomocniczego T1p prąd dławika L1a jest równy zero, natomiast przez dławik
L1b płynie prąd o wartości prądu odbiornika. Załączenie tranzystora pomocniczego T1p
rozpoczyna proces rozładowania kondensatora C1. Dioda D1s przestaje przewodzić,
a prąd rozładowania kondensatora C1 skokowo osiąga wartość prądu dławika L1b.
Kondensator C1 rozładowuje się w obwodzie składającym się z tranzystora
pomocniczego T1p, tranzystora głównego T1, dławików L1b, L2b, diod D2s, D1z,
źródła zasilania oraz diody D2z; niewielka część prądu rozładowania kondensatora C1
przepływa przez dławik L1a. Prąd tranzystora głównego T1 oraz tranzystora
pomocniczego T1p w chwili załączenia skokowo osiągają wartość prądu dławika L1b,
a procesy te nie są miękkie. Jednoczesne wyłączenie tranzystora głównego T1 oraz
pomocniczego T1p nie wpływa na charakter procesów wyłączania tych tranzystorów.
Zarówno proces wyłączania tranzystora głównego T1, jak i pomocniczego T1p
przebiegają miękko.
Przeprowadzono również obliczenia pracy falownika napięcia z układem miękkiego
przełączania dla przypadku ciągłego załączenia tranzystorów pomocniczych
(rys. 5.19b). W chwili wyłączenia tranzystora głównego T1 rozpoczyna się proces
ładowania kondensatora C1, a napięcie tranzystora T1 zaczyna narastać z ograniczoną
stromością od zera. Proces wyłączania tranzystora głównego T1 ma miękki charakter.
Po osiągnięciu maksymalnej wartości napięcia w danym cyklu przełączania,
kondensator C1 zaczyna się ponownie rozładowywać. Dochodzi do powstania oscylacji
związanych z rezonansowymi procesami ładowania i rozładowywania kondensatora C1.
Załączenie tranzystora głównego T1 (rys. 5.19b) następuje przy wartości napięcia
kondensatora C1 różnej od zera (180 V), a proces ten przebiega analogicznie jak
w przypadku procesu załączania tranzystora głównego przy wspólnym sygnale
sterowania tranzystorów głównych i pomocniczych (rys. 5.19a). Należy zaznaczyć, że
charakter procesu załączania tranzystora głównego T1 w przypadku ciągłego
wysterowania tranzystora T1p do przewodzenia zależy od wartości napięcia
kondensatora C1 w chwili załączenia tranzystora głównego. Zarówno zakłócenie
sterowania
skutkujące
jednoczesnym
załączeniem
tranzystora
głównego
i pomocniczego oraz zakłócenie powodujące wysterowanie tranzystora pomocniczego
do ciągłego przewodzenia, nie spowodują uszkodzenia falownika a jedynie jego pracę
z twardym przełączaniem tranzystorów.
Dobrane wartości pojemności kondensatorów i indukcyjności dławików układu
miękkiego przełączania wpływają na długości procesów narastania prądów
tranzystorów głównych do wartości prądu odbiornika oraz na długości procesów
ładowania i rozładowania kondensatorów. Praca falownika napięcia z układem
miękkiego przełączania przy zbyt wysokiej wartości częstotliwości przełączeń lub zbyt
wysokiej wartości współczynnika głębokości modulacji amplitudy, może doprowadzić
do przerwania wspomnianych procesów przed ich zakończeniem. Przerwanie procesu
narastania prądu tranzystora głównego do wartości prądu odbiornika skutkuje brakiem
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miękkiego załączania tranzystora pomocniczego. Z kolei przerwanie procesu ładowania
kondensatora wpływa na brak miękkiego załączania odpowiadającego mu tranzystora
głównego. Wymienione nieprawidłowości w doborze parametrów sterowania nie grożą
jednak uszkodzeniem falownika napięcia z układem miękkiego przełączania.
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Rys. 5.19. Przebiegi prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1
wyznaczone dla przypadku: a) załączenia tranzystora pomocniczego T1p w tym samym czasie
co załączenie tranzystora głównego T1, b) ciągłego załączenia tranzystora pomocniczego T1p;
oznaczenia przebiegów jak na rysunku 5.6

Nieprawidłowe parametry układu miękkiego przełączania i parametry sterowania
falownika oraz zakłócenia sterowania występujące podczas pracy falownika napięcia
z opracowanym rozwiązaniem wpływają głównie na brak miękkiego procesu
przełączania tranzystorów głównych bądź pomocniczych. Jedynym z zakłóceń, którego
skutkiem może być uszkodzenie elementów falownika jest zbyt krótki czas
przewodzenia tranzystorów pomocniczych. Zbyt krótka wartość tego czasu spowoduje,
że kondensator nie rozładuje się do zera, wskutek tego maksymalna wartość napięcia
kondensatora będzie rosnąć w kolejnych cyklach przełączania (w danym okresie
napięcia wyjściowego). Z uwagi na możliwość wystąpienia takiego zakłócenia
wymagana jest kontrolna napięcia na kondensatorach układu miękkiego przełączania.
Dodatkowo kondensatory powinny być wyposażone w warystory.
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6.1 Opis laboratoryjnego układu falownika napięcia
W celu weryfikacji poprawności pracy dwupoziomowego falownika napięcia
z układem miękkiego przełączania tranzystorów został wykonany układ laboratoryjny
o mocy około 1,5 kW. Maksymalna wartość napięcia zasilania falownika wynosiła
100 V, a dopuszczalna wartość prądu zasilania była równa 15 A. Aby ograniczyć
ryzyko uszkodzenia laboratoryjnego układu falownika zdecydowano się zastosować
elementy półprzewodnikowe o znacznie większych wartościach parametrów prądowych
i napięciowych względem założonych wartości napięcia i prądu zasilania. Jako
tranzystory główne i pomocnicze zastosowano tranzystory typu IRG4PH50KD, których
znamionowy prąd i napięcie wynoszą odpowiednio 24 A (100ºC) i 1200 V, a czasy
załączania i wyłączania są równe odpowiednio 139 ns oraz 700 ns. W układzie
laboratoryjnym wykorzystano diody typu IDP30E120XKSA1 o znamionowym prądzie
30 A i napięciu 1200 V. Tranzystory główne falownika zabezpieczono elektronicznie
przed przetężeniami, kontrolując wartość chwilową prądu tranzystorów. Ponadto
wszystkie tranzystory zostały zabezpieczone przeciwprzepięciowo za pomocą
odpowiednio dobranych warystorów. Falownik zasilany był ze źródła napięcia stałego
z możliwością płynnej regulacji napięcia. Odbiornikiem zasilanym przez falownik był
trójfazowy odbiornik rezystancyjno-indukcyjny (z możliwością zmiany rezystancji
i indukcyjności) lub trójfazowy silnik indukcyjny klatkowy. Poglądowy schemat
blokowy laboratoryjnego układu falownika napięcia z miękkim przełączaniem
tranzystorów przedstawia rysunek 6.1.

Rys 6.1. Schemat blokowy laboratoryjnego, trójfazowego falownika napięcia z miękkim
przełączaniem tranzystorów
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Istotną kwestią był dobór wartości pojemności kondensatorów i indukcyjności
dławików układu miękkiego przełączania. Pomiary wykonano dla pojemności
kondensatorów równej 1,0 µF oraz indukcyjności dławików wynoszącej 100 µH.
Wartości wymienionych parametrów wynikają z przyjętego napięcia zasilania
falownika wynoszącego 100 V, maksymalnej wartości prądu odbiornika 10 A
i przyjętych warunków miękkiego przełączania tranzystorów, które zakładają, że prąd
tranzystora może narosnąć do 10 procent jego wartości maksymalnej w czasie
załączania, a napięcie tranzystora w czasie jego wyłączania nie powinno przekroczyć 10
procent wartości napięcia zasilania. Należy zaznaczyć, że warunki miękkiego
przełączania przyjęto dla założonych czasów tr i tf hipotetycznego tranzystora równych
1 μs. Dla tranzystorów wykorzystanych w laboratoryjnym falowniku napięcia, których
czasy tr i tf wynoszą odpowiednio 72 ns oraz 390 ns wartości prądu tranzystora w chwili
zakończenia procesu załączania i wartości jego napięcia w chwili zakończenia procesu
wyłączania będą mniejsze odpowiednio od 10 procent wartości maksymalnej prądu
tranzystora i od 10 procent wartości napięcia zasilania. W celach porównawczych,
pomiarów dokonano również dla innych wartości pojemności kondensatorów
i indukcyjności dławików. W laboratoryjnym falowniku napięcia rejestrowano
przebiegi prądów i napięć tranzystorów głównych i pomocniczych z dołączonymi
integralnie diodami zwrotnymi, przebiegi prądów dławików oraz przebiegi prądu
i napięcia fazowego odbiornika.
Układ sterowania pracą falownika z miękkim przełączaniem tranzystorów
zrealizowano w oparciu o układ Altera DE-2, którego głównym elementem jest
jednostka wykonawcza FPGA CYCLONE II 2C35 [49]. Do głównych zadań układu
sterowania należy generowanie metodą modulacji szerokości impulsów logicznych
sygnałów sterujących pracą tranzystorów głównych falownika i tranzystorów
pomocniczych układu miękkiego przełączania. Układ sterowania umożliwia zmianę
w czasie rzeczywistym wartości takich parametrów jak częstotliwość sygnału
modulującego, częstotliwość sygnału nośnego, współczynnik głębokości modulacji
amplitudy, jak również czas opóźnienia załączenia tranzystorów pomocniczych
względem tranzystorów głównych i czas przewodzenia tranzystorów pomocniczych.
Wypracowane w układzie Altera DE-2 sygnały logiczne sterujące pracą tranzystorów
są następnie podawane na wejścia sterowników bramkowych, których główną rolą jest
zapewnienie separacji galwanicznej sygnałów podawanych na bramki tranzystorów
falownika oraz ich dopasowanie napięciowe. Dodatkowo zastosowane sterowniki
bramkowe pozwalają alternatywnie i niezależnie od układu FPGA zadawać czas
martwy tm dla sygnałów sterujących pracą tranzystorów głównych falownika oraz czas
opóźnienia załączenia td tranzystorów pomocniczych i czas ich przewodzenia tp.
Schemat blokowy układu sterowania tranzystorów falownika przedstawiono na rysunku
6.2 [49].
Sygnały logiczne sterujące pracą tranzystorów głównych są generowane poprzez
porównanie sygnału nośnego o zadanej częstotliwości przełączeń (fi) z sygnałem
modulującym o częstotliwości (fm) w komparatorze układu sterowania.

85 | S t r o n a

6. BADANIA LABORATORYJNE FALOWNIKA NAPIĘCIA Z MIĘKKIM PRZEŁĄCZANIEM
TRANZYSTORÓW

Rys 6.2. Schemat blokowy układu sterowania tranzystorów falownika napięcia z miękkim
przełączaniem

Jeden sygnał po wprowadzeniu przesunięcia czasowego (czasu tm) między
przełączeniami tranzystorów tej samej fazy falownika przesyłany jest bezpośrednio do
układów wyjściowych (sygnał sterowania tranzystorami głównymi w postaci logicznej),
natomiast drugi poddawany jest przesunięciu (opóźnieniu) o nastawiony czas
opóźnienia załączenia (td) tranzystora pomocniczego, a następnie formowaniu (redukcji)
do wymaganej długości odpowiadającej minimalnemu czasowi przewodzenia (tp)
tranzystora pomocniczego [49].

6.2 Praca falownika z odbiornikiem RL
Podczas pracy falownika napięcia zasilającego trójfazowy odbiornik RL połączony
w gwiazdę dokonano rejestracji przebiegów prądów i napięć tranzystora głównego T1
i pomocniczego T1p (z integralnie dołączonymi diodami zwrotnymi) oraz prądu
dławika L1a dla następujących wartości wybranych parametrów:
– pojemność kondensatorów układu miękkiego przełączania: 0,5 µF, 1 µF,
– indukcyjność dławików układu miękkiego przełączania: 100 µH, 300 µH,
– częstotliwość przełączeń: 1 kHz, 3 kHz,
– współczynnik głębokości modulacji: 0,75,
– częstotliwość napięcia wyjściowego: 50 Hz.
Na rysunku 6.3a przedstawiono wybrane przebiegi prądów i napięć dla przypadku,
w którym pojemność kondensatorów wynosi 0,5 µF, a indukcyjność dławików jest
równa 100 µH. W chwili około 50 µs następuje wyłączenie tranzystora głównego T1
i rozpoczyna się proces ładowania kondensatora C1. Od chwili rozpoczęcia procesu
wyłączania tranzystora głównego T1 jego napięcie narasta łagodnie od zera i w chwili
zakończenia tego procesu osiąga wartość około 9 V (9 procent wartości napięcia
zasilania falownika). Napięcie kondensatora w momencie zakończenia procesu jego
ładowania jest wyższe od dwukrotnej wartość napięcia zasilania UDC (210 V); tak samo
zmienia się napięcie tranzystora głównego T1. Załączenie tranzystora głównego T1
następuje w chwili około 185 s. Napięcie tranzystora T1 maleje skokowo do zera,
podczas gdy jego prąd narasta liniowo od zera i w chwili zakończenia procesu jego
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załączania wynosi około 0,8 A. Po czasie około 50 s od załączenia tranzystora
głównego T1 następuje załączenie tranzystora pomocniczego T1p. Rozpoczyna się
proces rezonansowego rozładowania kondensatora C1. Podczas tego procesu przebieg
prądu tranzystora pomocniczego T1p jest taki sam jak przebieg prądu rozładowania
kondensatora C1. Ze względu na rezonansowy charakter procesu rozładowania
kondensatora C1 prąd tranzystora T1p narasta łagodnie i w chwili zakończenia procesu
załączania tranzystora T1p osiąga wartość około 0,6 A. Prąd dławika L1a w przedziale
czasu między 245 s a 260 s (proces rozładowania kondensatora C1) jest różnicą
prądu odbiornika i prądu rozładowania kondensatora C1, przy czym kondensator
rozładowuje się w niewielkim stopniu również przez tranzystor główny T1, dławiki
L1b, L2b, diody D2s, D1z, źródło zasilania i diodę D2z. Wyłączanie tranzystora
pomocniczego T1p, które następuje po zakończeniu procesu rezonansowego
rozładowania kondensatora C1, przebiega przy prądzie i napięciu tego tranzystora
równym zero.
Przebiegi prądów i napięć dla przypadku, w którym pojemność kondensatorów
wynosiła 1,0 µF a indukcyjność dławików była równa 300 µH przedstawiono na
rysunku 6.3b. Dwukrotne zwiększenie pojemności kondensatora C1 powoduje
zmniejszenie stromości narastania napięcia tranzystora głównego T1 podczas jego
wyłączania, skutkiem czego napięcie to w momencie zakończenia procesu wyłączania
tranzystora T1 osiąga wartość około 5 V (9 V przy pojemności 0,5 µF).
a)

b)

Rys. 6.3. Przebiegi wybranych prądów i napięć podczas przełączania tranzystora głównego T1
falownika zasilającego odbiornik RL (2,1 Ω, 3,1 mH) przy pojemności kondensatorów
i indukcyjności dławików a) 0,5 F i 100 H, b) 1,0 F i 300 H; uT1, iT1, – napięcie i prąd
tranzystora głównego T1, uT1p – napięcie tranzystora pomocniczego T1p, iT1p – prąd tranzystora
pomocniczego T1p i jego diody zwrotnej, iL1a – prąd dławika L1a
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Napięcie tranzystora głównego T1 po czasie 30 s od momentu jego wyłączenia osiąga
wartość maksymalną równą około 250 V. Podczas załączania tranzystora głównego T1
jego prąd narasta łagodnie i z końcem tego procesu wynosi około 0,3 A. Załączenie
tranzystora pomocniczego T1p następuje po około 50 s od momentu załączenia
tranzystora głównego T1. Prąd tranzystora T1p w procesie jego załączania narasta
łagodnie i w chwili zakończenia tego procesu osiąga wartość około 0,4 A. W czasie
około 270 µs następuje zakończenie procesu rozładowania kondensatora C1; prąd
kondensatora C1 płynący przez tranzystor pomocniczy T1p skokowo maleje do zera,
natomiast prądy tranzystora głównego T1 i dławika L1a są sobie równe. Ponieważ prąd
dławika L1a nie może zmieniać się skokowo, to po rozładowaniu kondensatora C1 prąd
tranzystora T1 ponownie narasta liniowo do wartości prądu odbiornika. Prąd i napięcie
tranzystora pomocniczego T1p podczas procesu jego wyłączania są równe zero.
Przebiegi prądu i napięcia tranzystora głównego T1 zarejestrowane podczas
pojedynczego procesu załączania i pojedynczego procesu wyłączania przedstawiono na
rysunku 6.4. Po załączeniu tranzystora głównego T1 po czasie około 1 s napięcie tego
tranzystora osiąga wartość bliską zeru, podczas gdy prąd tego tranzystora narasta
łagodnie od zera do wartości prądu odbiornika, którą osiąga po około 15 s (rys. 6.4a).
Od momentu wyłączenia tranzystora głównego T1 prąd tego tranzystora po około 1 s
osiąga wartość bliską zeru, podczas gdy jego napięcie narasta łagodnie i po około 25 s
osiąga wartość maksymalną w danym cyklu przełączania równą około 230 V. Można
więc stwierdzić, że procesy załączania i wyłączania tranzystora głównego T1 mają
miękki charakter.
a)
b)

Rys. 6.4. Przebiegi prądu i napięcia tranzystora głównego T1 przy pojemności kondensatorów
1,0 F i indukcyjności dławików 300 H podczas procesu: a) załączania, b) wyłączania;
oznaczenia przebiegów jak na rysunku 6.3

Straty mocy powstające podczas przełączania (jednego załączenia i jednego
wyłączenia) tranzystora głównego T1, oszacowane na podstawie przebiegów
przedstawionych na rysunku 6.4 przy wykorzystaniu zależności (2.9), wynoszą około
0,06 W (w odniesieniu do częstotliwości 1 kHz). Stanowią one około 15 procent strat
powstających podczas jednego przełączania tranzystora w falowniku napięcia bez
układu miękkiego przełączania.
Na rysunku 6.5 przedstawiono przebiegi napięć i prądów zarejestrowane w układzie
laboratoryjnym podczas procesów przełączania tranzystora głównego T1 dla całego
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okresu napięcia wyjściowego falownika przy częstotliwości przełączeń 1 kHz
(rys. 6.5a) oraz 3 kHz (rys. 6.5b). W przebiegu napięcia tranzystora T1 zarówno przy
częstotliwości 1 kHz, jak i 3 kHz, podobnie jak w przypadku przebiegów uzyskanych
na podstawie analogicznych obliczeń numerycznych, występują charakterystyczne dla
pracy układu miękkiego przełączania wartości napięcia większe od wartości napięcia
zasilania UDC. Wartość napięcia tranzystora głównego T1, przekraczająca dwukrotną
wartość napięcia zasilania, występuje w około 50 procentach przełączeń przypadających
na półokres napięcia wyjściowego falownika. Ponieważ napięcie kondensora C1
w procesie jego ładowania jest takie samo jak napięcie tranzystora głównego T1, to
można stwierdzić, że połowa procesów wyłączania tranzystora głównego T1
rozpoczyna się przy jego napięciu równym zero. Należy podkreślić, że wartości
maksymalne prądu rozładowania kondensatora C1 płynącego przez tranzystor
pomocniczy T1p podczas procesów rozładowania kondensatora C1 w żadnym cyklu
przełączania (rys. 6.5) nie przekraczają połowy wartości prądu odbiornika; prąd
rozładowania kondensatora C1 w niewielkim stopniu wpływa na wartość prądu
tranzystora głównego T1.
a)
b)

Rys. 6.5. Przebiegi prądów i napięć dla całego okresu napięcia wyjściowego falownika przy
indukcyjności dławików 300 H, pojemności kondensatorów 1,0 F i częstotliwości
przełączeń: a) 1 kHz, b) 3 kHz; oznaczenia przebiegów jak na rysunku 6.3

Na rysunku 6.6 zamieszczono przebiegi prądu i napięcia fazowego odbiornika typu
RL oraz przebiegi prądu dławików L1b, L2b zarejestrowane również przy
indukcyjności dławików 300 H i pojemności kondensatorów 1,0 F. Przebiegi te
pozwalają ocenić wpływ pracy falownika napięcia z układem miękkiego przełączania
na kształt prądu i napięcia odbiornika.
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a)

b)

Rys. 6.6. Przebiegi prądów i napięcia dla dwóch okresów napięcia wyjściowego falownika przy
indukcyjności dławików 300 H, pojemności kondensatorów 1,0 F i częstotliwości
przełączeń: a) 1 kHz, b) 3 kHz; iL1b, iL2b, – prądy dławików L1b, L2b, io, uo – prąd i napięcie
fazowe odbiornika

Wpływ procesów rozładowania kondensatora C1 na przebieg prądu dławika L1b oraz
dławika L2b jest znikomy. Prąd odbiornika przy częstotliwości przełączeń fi równej
3 kHz (rys. 6.6b) jest w niewielkim stopniu odkształcony względem przebiegu
sinusoidalnego.
Przebiegi napięć i prądów zarejestrowane w trójfazowym falowniku napięcia
z miękkim przełączaniem tranzystorów w nieznacznym stopniu różnią się od
analogicznych przebiegów napięć i prądów otrzymanych na podstawie obliczeń
numerycznych. Niewielkie różnice dotyczą jedynie wartości maksymalnych napięć
kondensatorów, a tym samym tranzystorów głównych i pomocniczych oraz wartości
maksymalnych prądu rozładowania kondensatorów. Przeprowadzone pomiary oraz
obliczenia numeryczne pokazują, że dla poprawnie dobranych indukcyjności dławików
oraz pojemności kondensatorów zarówno tranzystory główne falownika jak
i tranzystory pomocnicze układu miękkiego przełączania są przełączane miękko
a procesy przełączania nie wpływają na przebiegi prądu odbiornika.

6.3 Praca falownika z silnikiem klatkowym
Pomiary wybranych napięć i prądów wykonano także podczas pracy falownika
napięcia z miękkim przełączaniem tranzystorów zasilającego silnik indukcyjny
klatkowy, którego parametry przedstawiono w rozdziale 5.2.2 (model tego silnika
wykorzystany został do obliczeń numerycznych). Na rysunku 6.7 przedstawiono
przebiegi prądów i napięć zarejestrowane podczas pojedynczego cyklu przełączania
tranzystora głównego T1 (rys. 6.7a) oraz podczas trzech kolejnych cykli przełączania
tego tranzystora w układzie falownika zasilającego silnik indukcyjny (rys. 6.7b), przy
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czym moment obciążenia silnika wynosił około 20% momentu znamionowego.
Wartości pojemności kondensatorów i indukcyjności dławików, dla których dokonano
rejestracji przebiegów wynosiły odpowiednio 0,5 µF i 300 µH.
Od momentu wyłączenia tranzystora głównego T1, które nastąpiło około 45 µs
(rys. 6.7a), napięcie tego tranzystora narasta łagodnie od zera i po zakończeniu procesu
wyłączania osiąga wartość około 9 V. Zgodnie z przyjętymi warunkami miękkiego
przełączania można stwierdzić, że tranzystor T1 został wyłączony miękko. Przy
maksymalnej wartości prądu odbiornika wynoszącej około 5 A maksymalne napięcie
tranzystora głównego T1 osiąga wartość około 200 V (dwukrotna wartość napięcia
zasilania UDC). Kondensator C1 naładował się do tej samej wartości napięcia. Procesy
załączania tranzystora głównego T1 oraz tranzystora pomocniczego T1p mają miękki
charakter. Prąd rezonansowego rozładowania kondensatora C1 płynie głównie przez
dławik L1a, obniżając wartość prądu tego dławika w czasie rozładowania kondensatora.
W trakcie procesu wyłączania tranzystora T1p jego prąd i napięcie są równe zero.
a)
b)

Rys. 6.7. Przebiegi wybranych prądów i napięć podczas: a) jednego cyklu przełączania
tranzystora głównego T1, b) trzech kolejnych cykli przełączania tranzystora głównego T1 przy
pojemności kondensatorów 0,5 F i indukcyjności dławików 300 H; oznaczenia przebiegów
jak na rysunku 6.3

Trzy kolejne cykle przełączania tranzystora głównego T1 przedstawione na
rysunku 6.7b obrazują wpływ wartości prądu odbiornika na przebiegi procesu
załączania i wyłączania tego tranzystora. Pierwszy cykl przełączania tranzystora T1 jest
analogiczny do cyklu zaprezentowanego na rysunku 6.7a. Ponieważ w pierwszym cyklu
przełączania przedstawionym na rysunku 6.7b prąd odbiornika osiąga wartość
maksymalną, to zgodnie z zależnością (2.6) prąd ten w każdym kolejnym cyklu
przełączania w danym okresie napięcia wyjściowego falownika jest mniejszy.
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Zmniejszenie prądu odbiornika wpływa na obniżenie wartości maksymalnych napięć
kondensatora C1, a tym samym maksymalnych napięć tranzystorów głównych
i pomocniczych, które wynoszą w pierwszym, drugim i trzecim cyklu przełączania
tranzystora głównego T1 odpowiednio 200 V, 180 V i 165 V. Ze względu na to, że
w drugim cyklu przełączania tranzystora głównego T1 (rys. 6.7b) napięcie tego
tranzystora osiąga wartość 180 V, która jest mniejsza od dwukrotnej wartości napięcia
zasilania UDC (200 V), napięcie w procesie wyłączania tego tranzystora w kolejnym,
trzecim cyklu zaczyna narastać od wartości równej 20 V i podczas tego procesu
wyłączania straty nie są już bliskie zeru. Należy zaznaczyć, że w pokazanych cyklach
przełączania wartość prądu odbiornika nie wpływa na procesy załączania tranzystora
głównego T1, które przebiegają miękko. Procesy przełączania tranzystorów
pomocniczych również mają miękki charakter.
Pomiary prądu i napięcia fazowego silnika klatkowego dla całego okresu napięcia
wyjściowego falownika z układem miękkiego przełączania przedstawiono na rysunku
6.8 dla dwóch częstotliwości przełączeń 1 kHz oraz 3 kHz. Zamieszczone przebiegi są
analogiczne do przebiegów uzyskanych z pomiarów dla odbiornika RL dla tych samych
wartości pojemności kondensatorów i indukcyjności dławików (rys. 6.6).
a)
b)

Rys. 6.8. Przebiegi prądów i napięcia fazowego silnika klatkowego dla dwóch okresów napięcia
wyjściowego falownika przy indukcyjności dławików 300 H, pojemności kondensatorów
0,5 F i częstotliwości przełączeń: a) 1 kHz, b) 3 kHz; oznaczenia przebiegów jak na
rysunku 6.6

Porównując przebiegi prądów i napięć zarejestrowanych podczas pracy falownika
napięcia z układem miękkiego przełączania zasilającego odbiornik typu RL
z analogicznymi przebiegami prądów i napięć podczas pracy falownika z silnikiem
indukcyjnym nie stwierdzono wpływu rodzaju odbiornika na przebieg procesów
przełączania tranzystorów głównych i pomocniczych. Należy jednak zaznaczyć, że ilość
oraz zakres wykonanych pomiarów nie jest wystraczająca do uogólnienia tego
stwierdzenia.
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7.1 Ograniczenia sterowania
7.1.1 Ograniczenia zakresu zmian współczynnika głębokości modulacji
Miękkie przełączanie tranzystorów w falowniku napięcia występuje wówczas, gdy
podczas procesów przełączania tranzystorów ich prądy lub napięcia są bliskie zeru.
Spełnienie tego warunku osiągane jest m.in. przez wykorzystanie procesów
rezonansowych o czasach trwania porównywalnych do czasu załączania ton i czasu
wyłączania toff tranzystora. Ilość procesów rezonansowych przypadających na jeden
cykl przełączania tranzystora głównego jest zależna od zastosowanego układu
miękkiego przełączania. Wśród opisanych w literaturze układów miękkiego
przełączania występują takie rozwiązania, w których w ciągu jednego cyklu
przełączania tranzystora głównego występują nawet trzy procesy rezonansowe [35].
Aby tranzystory główne mogły być przełączane przy możliwie najmniejszych stratach
(miękko), żaden z procesów rezonansowych nie może zostać przerwany przed jego
zakończeniem. Przerwanie procesu rezonansowego spowodowane na przykład
wyłączeniem tranzystora głównego może skutkować tym, że tranzystor nie będzie
wyłączany miękko. Oznacza to, że minimalny przedział czasu pomiędzy chwilą
załączenia tranzystora głównego a chwilą jego wyłączenia oraz minimalny przedział
czasu pomiędzy wyłączeniem tranzystora a kolejnym jego załączeniem zależą od czasu
trwania poszczególnych procesów rezonansowych zachodzących w wymienionych
przedziałach czasu. Wpływa to na ograniczenie zakresu zmian podstawowych
parametrów sterowania falownika takich jak współczynnik głębokości modulacji
i częstotliwość fali nośnej.
Czasy trwania procesów rezonansowych zachodzących w falownikach z miękkim
przełączaniem tranzystorów są zależne od wartości indukcyjności dławików oraz
pojemności kondensatorów układu miękkiego przełączania. W falowniku napięcia
z bazowym układem miękkiego przełączania między załączeniem tranzystora głównego
i jego wyłączeniem zachodzą dwa procesy istotne ze względu na czas ich trwania.
Pierwszym z nich jest proces liniowego narastania prądu tranzystora głównego do
wartości prądu odbiornika (w danym cyklu przełączania), który zaczyna się
w momencie załączenia tego tranzystora (chwila t4 na rys. 7.1), drugim jest
rezonansowe rozładowanie kondensatora rozpoczęte w chwili załączenia tranzystora
pomocniczego (chwila t6 na rys. 7.1). W przedziale czasu pomiędzy wyłączeniem
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tranzystora głównego a ponownym jego załączeniem występuje proces ładowania
kondensatora. Proces ten rozpoczyna się w chwili t1, w której następuje wyłączanie
tranzystora głównego i trwa do chwili t3 (rys. 7.1), w której prąd dławika L1a zmaleje
do zera, a napięcie kondensatora osiągnie wartość maksymalną w danym cyklu
przełączania. Należy zaznaczyć, że dla poprawnej pracy układu miękkiego przełączania
procesy wyróżnione na rysunku 7.1 nie mogą być przerwane przed ich zakończeniem,
gdyż przerwanie któregokolwiek z procesów przejściowych prowadzi do powstania
strat przełączania tranzystorów głównych bądź pomocniczych.

Rys. 7.1. Poglądowe przebiegi napięć i prądów w falowniku napięcia z miękkim przełączaniem
tranzystorów: kolor niebieski oznacza procesy przejściowe zachodzące w trakcie przewodzenia
tranzystora T1, kolor zielony oznacza procesy przejściowe zachodzące w trakcie
nieprzewodzenia tranzystora T1

Uwzględniając procesy zachodzące w trakcie cyklu przełączania tranzystora
głównego wyznaczono minimalny, dopuszczalny czas przewodzenia tpmin tranzystora
głównego falownika napięcia z bazowym układem miękkiego przełączania:

t p min  tnar  tCroz

(7.1)

gdzie: tnar – czas narastania prądu tranzystora głównego do wartości prądu
odbiornika,
tCroz – czas rezonansowego rozładowania kondensatora układu miękkiego
przełączania.
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Z kolei minimalny, dopuszczalny czas nieprzewodzenia tranzystora głównego tnpmin jest
równy czasowi tClad ładowania kondensatora układu miękkiego przełączania do wartości
maksymalnej napięcia w danym cyklu przełączania. Minimalne czasy przewodzenia
tpmin i nieprzewodzenia tnpmin tranzystora głównego dla przypadku trójkątnego przebiegu
nośnego zaznaczono na rysunku 7.2.

Rys. 7.2. Fragment przebiegu nośnego i przebiegu modulującego falownika napięcia
pracującego z modulacją szerokości impulsów: tpmin – minimalny czas przewodzenia
tranzystora; tnpmin – minimalny czas nieprzewodzenia tranzystora

Warto podkreślić, że najkrótszy czas tpmin przewodzenia tranzystora głównego jest
równy najkrótszemu czasowi tnpmin nieprzewodzenia tego tranzystora, jeśli falownik
napięcia bez miękkiego przełączania pracuje z modulacją szerokości impulsów.
W przypadku zaproponowanego układu miękkiego przełączania minimalny,
dopuszczalny czas przewodzenia tranzystora głównego ma inną wartość niż minimalny,
dopuszczalny czas nieprzewodzenia tego tranzystora. Ponieważ długości czasów
przewodzenia i nieprzewidzenia tranzystorów głównych zależą od parametrów
sterowania falownika, to w celu określenia ograniczeń zakresów zmian parametrów
sterowania w falowniku napięcia z bazowym układem miękkiego przełączania
niezbędne jest wyznaczenie zarówno wartości czasu tpmin jak i tnpmin.
Parametr tnar określa czas narastania prądu tranzystora głównego do wartości prądu
odbiornika po jego załączeniu. W celu wyznaczenia minimalnego, dopuszczalnego
czasu przewodzenia tranzystora głównego należy przy wyznaczaniu czasu tnar przyjąć
przypadek, w którym prąd odbiornika (a tym samym prąd tranzystora) osiąga wartość
maksymalną. Na podstawie zależności (4.2) czas narastania tnar prądu tranzystora
głównego do wartości maksymalnej prądu odbiornika wynosi:
t nar 

gdzie:

La I T max
U DC

(7.2)

ITmax – maksymalna wartość prądu tranzystora.
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Parametr tCroz określa czas rezonansowego rozładowania kondensatorów układu
miękkiego przełączania. Na przykładzie pierwszej fazy falownika napięcia z układem
miękkiego przełączania kondensator C1 rozładowuje się częściowo przez obwód
składający się z tranzystora pomocniczego T1p, dławika L1a, źródła zasilania i diody
D2z a częściowo przez tranzystor T1p, tranzystor T1, dławiki L1b, L2b, diody D2s,
D1z, źródło zasilania oraz diodę D2z. Uproszczony schemat zastępczy obwodu
rozładowania kondensatora C1 przedstawiono na rys. 7.3, przy czym pominięto
rezystancje dławików oraz napięcia przewodzenia tranzystorów i diod.

Rys. 7.3. Uproszczony schemat zastępczy obwodu rozładowania kondensatora C1

W chwili rozpoczęcia procesu rozładowania kondensatora C1 prąd dławika L1a jest
równy prądowi odbiornika a napięcie tego kondensatora jest wyższe od wartości
napięcia zasilania i wynosi kUDC, gdzie współczynnik k określa stosunek maksymalnej
wartości napięcia, do której naładował się kondensator w danym cyklu przełączania do
wartości napięcia zasilania falownika UDC. Zależność określająca częstotliwość drgań
własnych obwodu przedstawionego na rysunku 7.3 jest następująca:

f rc 

1
2 Lz C1

(7.3)

gdzie: Lz – indukcyjność zastępcza obwodu z rys. 7.3.
Jeśli maksymalne napięcie kondensatora jest mniejsze bądź równe dwukrotnej wartości
napięcia zasilania UDC (k ≤ 2), to czas tCroz rezonansowego rozładowania kondensatora
C1 zależy tylko od częstotliwości rezonansowej układu pokazanego na rysunku 7.3
i jest równy połowie okresu drgań własnych tego obwodu. Warto podkreślić, że
w przypadku gdy maksymalne napięcia kondensatora jest wyższe od dwukrotnej
wartości napięcia zasilania UDC (k > 2), czas rezonansowego rozładowania tego
kondensatora tCroz jest krótszy od połowy okresu drgań własnych obwodu pokazanego
na rysunku 7.3. W procesie rozładowania kondensatora jego prąd (niezależnie od
wartości maksymalnej napięcia kondensatora) osiąga wartość maksymalną w chwili,
gdy kondensator ten rozładuje się do napięcia równego napięciu zasilania UDC. Czas
trwania procesu rozładowania kondensatora od wartości maksymalnej napięcia
w danym cyklu przełączania do wartości napięcia zasilania UDC równy jest jednej
czwartej okresu drgań własnych obwodu rezonansowego. Z kolei czas rozładowania
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kondensatora od wartości napięcia UDC do zera (dla k > 2) jest krótszy od jednej
czwartej okresu drgań własnych obwodu rezonansowego, przy czym czas ten zależy
m.in. od maksymalnej wartości prądu rozładowania kondensatora. Dla uproszczenia
przyjęto, że niezależnie od wartości współczynnika k czas tCroz rezonansowego
rozładowania kondensatora jest równy połowie okresu drgań własnych obwodu
z rysunku 7.3. Minimalny, dopuszczalny czas przewodzenia tpmin tranzystora głównego
w falowniku napięcia z układem miękkiego przełączania jest, zgodnie z zależnością
(7.1), równy sumie czasu narastania tnar prądu tranzystora głównego do wartości
maksymalnej prądu odbiornika oraz maksymalnej wartości czasu tCroz rozładowania
kondensatora. Wpływ przyjętej wartości współczynnika kmax oraz prądu odbiornika na
minimalną, dopuszczalną wartość czasu przewodzenia tranzystorów głównych tpmin
przedstawiono na rysunku 7.4 przy czym przyjęto następujące wartości parametrów:
UDC = 100 V, fi = 1 kHz, fm = 50 Hz, La = Lb = 300 µH, pojemność C kondensatorów
zmieniano w zakresie od 0,7 µF do 1,9 µF, co przy zmianach prądu odbiornika
w zakresie od 5 do 50 A odpowiada zmianom współczynnika kmax w przedziale od 2,0
do 3,5.

Rys. 7.4. Wpływ współczynnika kmax oraz prądu odbiornika na minimalną, dopuszczalną
wartość czasu przewodzenia tranzystorów głównych tpmin

Parametr tClad jest czasem ładowania kondensatorów układu miękkiego przełączania
do wartości maksymalnej napięcia (w danym cyklu przełączania) równej kUDC. Jak
opisano w rozdziale 4.2 proces ładowania kondensatora C1 przebiega w obwodzie
składającym się z dławika L1a, diody zwrotnej tranzystora pomocniczego T1p,
kondensatora C1, diody D1s, dławika L1b i fazy A odbiornika trójfazowego. Napięcie
kondensatora C1 w chwili rozpoczęcia tego procesu jest równe zero, a przez dławik L1a
płynie prąd odbiornika; prąd dławika L1b podczas procesu ładowania kondensatora C1
nie zmienia się. Proces ładowania kondensatora C1 przebiega dwuetapowo.
W pierwszym etapie trwającym do chwili, w której napięcie kondensatora C1 osiąga
wartość napięcia zasilania UDC, kondensator jest ładowany stałym prądem równym
wartości prądu odbiornika w danym cyklu przełączania, co powoduje, że napięcie tego
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kondensatora narasta liniowo względem czasu. Czas narastania napięcia kondensatora
C1 do wartości napięcia zasilania UDC, uzyskany na podstawie zależności (4.5) wynosi:

t C lad1 

C1U DC
I Tn

(7.4)

gdzie: ITn – ustalona wartość prądu tranzystora równa wartości prądu odbiornika
w n-tym cyklu przełączania.
Dla określonej wartości pojemności kondensatora C1 oraz wartości napięcia zasilania
UDC czas tClad1 jest zależny od wartości prądu odbiornika w danym cyklu przełączenia.
Należy zaznaczyć, że proces ładowania kondensatora C1 rozpoczyna się od wartości
napięcia, do której rozładował się ten kondensator w poprzednim cyklu przełączenia
tranzystora głównego T1. Przy wartościach prądu odbiornika bliskich zeru (stromość
narastania napięcia kondensatora C1 jest najmniejsza) kondensator rozładowuje się
w niewielkim stopniu (napięcie kondensatora jest bliskie wartości napięcia zasilania
UDC). Do wyznaczenia maksymalnej wartości czasu tClad1 przyjęto zatem najmniejszą
wartość prądu odbiornika, dla której napięcie kondensatora C1 osiąga dwukrotną
wartość napięcia zasilania, a kolejny proces ładowania kondensatora rozpoczyna się od
napięcia równego zero.
W drugim etapie kondensator C1 ładuje się rezonansowo od wartości napięcia
zasilania UDC do wartości maksymalnej napięcia w danym cyklu przełączenia równej
kUDC. W chwili rozpoczęcia procesu rezonansowego ładowania kondensatora jego prąd
ma wartość prądu odbiornika w danym cyklu przełączenia. Czas tClad2 trwania drugiego
etapu ładowania kondensatora C1 jest zależny od częstotliwości rezonansowej obwodu
składającego się z kondensatora C1 oraz dławika L1a i jest równy jednej czwartej
okresu drgań własnych tych elementów. Należy zaznaczyć, że wartość czasu tClad2 jest
niezależna od wartości maksymalnej napięcia, do której naładuje się kondensator C1.
Całkowity czas tClad ładowania kondensatora C1, a tym samym minimalny,
dopuszczalny czas nieprzewodzenia tranzystora głównego tnpmin, jest równy sumie czasu
tClad1 liniowego ładowania kondensatora do wartości napięcia zasilania UDC oraz czasu
tClad2 rezonansowego ładowania kondensatora układu miękkiego przełączania do
maksymalnej wartości napięcia kUDC w danym cyklu przełączania. Na rysunku 7.5
przedstawiono wpływ przyjętej wartości współczynnika kmax oraz prądu odbiornika na
minimalną, dopuszczalną wartość czasu nieprzewodzenia tnpmin tranzystorów głównych.
Obliczenia przeprowadzono dla tych samych parametrów, dla których wyznaczono
minimalny czas przewodzenia tpmin tranzystorów głównych.
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Rys. 7.5. Wpływ współczynnika kmax oraz prądu odbiornika na minimalną, dopuszczalną
wartość czasu nieprzewodzenia tranzystorów głównych tnpmin

Maksymalna, dopuszczalna wartość współczynnika głębokości modulacji amplitudy
mamax wyznaczona z zależności (2.3) wynosi:
ma max  1  2 f i t min

(7.5)

gdzie: tmin – minimalny, dopuszczalny czas pomiędzy kolejnymi przełączeniami
tranzystora głównego.
Maksymalna, dopuszczalna wartość współczynnika głębokości modulacji amplitudy
mamax zależy zarówno od częstotliwości przełączeń falownika (częstotliwości fali
nośnej) oraz od minimalnego, dopuszczalnego ze względu na procesy przełączania
czasu tmin. Wraz ze wzrostem obydwu wymienionych wartości maksymalna,
dopuszczalna wartość współczynnika głębokości modulacji amplitudy mamax maleje.
Ponieważ minimalny, dopuszczalny czas przewodzenia tpmin (rys. 7.4) ma inne wartości
niż minimalny, dopuszczalny czas nieprzewodzenia tnpmin (rys. 7.5), to w celu określenia
maksymalnej, dopuszczalnej wartości współczynnika głębokości modulacji amplitudy
mamax należy wybrać wartość większą spośród czasów tpmin oraz tnpmin. Na podstawie
porównania otrzymanych wyników obliczeń minimalnego czasu przewodzenia tpmin
(rys. 7.4) oraz minimalnego czasu nieprzewodzenia tnpmin (rys. 7.5) można stwierdzić, że
wartości czasu tpmin są większe od wartości czasu tnpmin w całym zakresie zmian wartości
prądu odbiornika oraz zmian parametrów układu miękkiego przełączania. Stąd
zależność określającą maksymalną, dopuszczalną wartość współczynnika głębokości
modulacji mamax w falowniku napięcia z układem miękkiego przełączania otrzymano
poprzez podstawienie do zależności (7.5) minimalnego, dopuszczalnego czasu
przewodzenia tranzystora tpmin w miejsce czasu tmin. Na podstawie tak otrzymanej
zależności wyznaczono maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika modulacji
amplitudy mamax dla falownika napięcia z układem miękkiego przełączania (rys 7.6).
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Rys. 7.6 Wpływ współczynnika kmax oraz prądu odbiornika na maksymalną, dopuszczalną
wartość współczynnika głębokości modulacji amplitudy mamax

Wpływ przyjętej wartości współczynnika kmax oraz prądu odbiornika na maksymalną,
dopuszczalną wartość współczynnika głębokości modulacji amplitudy mamax
przedstawiono na rysunku 7.6, przy czym przyjęto, że częstotliwość przełączania
wynosi 1 kHz. Dla założonych parametrów najmniejsza wartość współczynnika
głębokości modulacji mamax wynosi 0,78, co odpowiada wartości czasu tpmin
wynoszącemu około 110 µs. Przyjęcie do obliczeń indukcyjności La dławików równej
100 µH przy zachowaniu pozostałych parametrów pozwala na znaczące zwiększenie
maksymalnej, dopuszczalnej wartości współczynnika głębokości modulacji amplitudy
mamax (najmniejsza otrzymana wartość mamax wzrosła do 0,85). Pojemności
kondensatorów oraz indukcyjności dławików układu miękkiego przełączania są
kluczowymi parametrami wpływającymi na organicznie współczynnika mamax.
7.1.2 Ograniczenie zakresu zmian częstotliwości fali nośnej
Maksymalna, dopuszczalna wartość współczynnika głębokości modulacji amplitudy
mamax falownika napięcia z układem miękkiego przełączania dla zadanych wartości
pojemności kondensatorów i indukcyjności dławików oraz dla określonej wartości
prądu odbiornika jest zależna od częstotliwości fali nośnej fi (częstotliwości przełączeń).
Im wyższa jest wartość częstotliwości fali nośnej, tym mniejszy jest zakres zmian
współczynnika głębokości modulacji amplitudy ma. Należy zaznaczyć, że przy pracy
falownika napięcia z maksymalną, dopuszczalną wartością współczynnika mamax,
częstotliwość fali nośnej jest również maksymalna, a obydwa wymienione parametry
sterowania są wzajemnie zależne.
Zakres zmian współczynnika głębokości modulacji amplitudy ma jest często zadany
a priori. Dlatego też maksymalną, dopuszczalną wartość częstotliwości fali nośnej fimax
należy wyznaczyć dla maksymalnej, zadanej wartości współczynnika modulacji
amplitudy mamax oraz dla najkrótszego, dopuszczalnego czasu tpmin pomiędzy kolejnymi
przełączeniami tranzystora głównego. Zależność określająca maksymalną, dopuszczalną
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wartość częstotliwości fali nośnej fimax falownika napięcia z układem miękkiego
przełączania ma więc postać:

f i max 

1  ma max
2t p min

(7.6)

Wykorzystując zależność (7.6) wyznaczono zakres zmian maksymalnych,
dopuszczalnych wartości częstotliwości fali nośnej fimax (rys. 7.7), przy czym przyjęto,
że maksymalna wartość współczynnika głębokości modulacji amplitudy mamax wynosi
0,75.

Rys. 7.7. Wpływ współczynnika kmax oraz prądu odbiornika na maksymalną, dopuszczalną
wartość częstotliwości fali nośnej fimax

W niniejszym rozdziale przedstawiono wpływ układu miękkiego przełączania na
ograniczenia zakresu zmian podstawowych parametrów sterowania falownika napięcia.
Należy zaznaczyć, że również w falownikach napięcia pracujących bez miękkiego
przełączania tranzystorów występują ograniczenia sterowania. Określone czasy
przełączeń (załączania ton i wyłączania toff) tranzystorów głównych falownika napięcia
mają wpływ na ograniczenie maksymalnej częstotliwości fali nośnej oraz maksymalnej
wartości współczynnika głębokości modulacji amplitudy, z którymi może pracować
falownik napięcia [68].
W falownikach napięcia zasilających silniki indukcyjne często stosowaną metodą
sterowania jest sterowanie wektorowe. Algorytm przełączania tranzystorów
w przypadku tego sterowania jest zależny od wartości sygnałów pochodzących
z sprzężeń zwrotnych od prądu i napięcia silnika indukcyjnego [24, 25, 80], co
powoduje, że sygnały sterujące przełączaniem poszczególnych tranzystorów falownika
ulegają ciągłym zmianom. W przypadku określania ograniczeń sterowania falownika
napięcia sterowanego wektorowo należy rozważyć czy ten typ sterowania wpłynie na
zmianę sekwencji i czasu wysterowania tranzystorów głównych a tym samym
tranzystorów pomocniczych; wymaga to jednak dalszych prac badawczych dotyczących
wybranej metody sterowania falownika napięcia z opisanym układem miękkiego
przełączania.
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7.2 Straty w falowniku napięcia z układem miękkiego przełączania
7.2.1 Straty w tranzystorach głównych falownika napięcia z układem miękkiego
przełączania
Niezależnie od rodzaju zastosowanego układu miękkiego przełączania straty mocy
powstające podczas załączania i wyłączania tranzystorów głównych falownika napięcia
nie są równe zero i powinny być uwzględnione w bilansie całkowitych strat mocy
falownika napięcia. W bilansie strat należy również uwzględnić straty powstające
w elementach układów miękkiego przełączania. Przeprowadzenie bilansu całkowitych
strat mocy falownika napięcia z układem miękkiego przełączania pozwala określić,
w jakim stopniu zastosowanie układu miękkiego przełączania wpływa na wzrost
sprawności falownika napięcia.
Przykładową analizę całkowitych strat mocy falownika napięcia z zaproponowanym
układem miękkiego przełączania wykonano dla dwóch falowników napięcia o mocy
odpowiednio 100 kW (120 A, 800 V) i 1 MW (1200 A, 800 V). Takie założenie wynika
stąd, że zastosowanie układów miękkiego przełączania ma sens w falownikach średniej
i dużej mocy. Przyjęto, że wartość napięcia źródła zasilania falownika wynosi 800 V.
Analizy strat dokonano dla trzech częstotliwości przełączeń: 1 kHz, 3 kHz oraz 6 kHz.
Założono, że falownik o mocy 100 kW jest zbudowany z tranzystorów IGBT o napięciu
znamionowym 4,5 kV oraz prądzie znamionowym 200 A (FF200R33KF2C), których
czasy tr i tf są równe i wynoszą 0,2 µs. Z kolei czasy tr oraz tf tranzystorów falownika
o mocy 1 MW (FZ1200R45HL3 4,5 kV, 1200 A) wynoszą odpowiednio 0,4 µs oraz
0,5 µs. W obliczeniach dla falownika o mocy 100 kW przyjęto, zgodnie z warunkiem na
miękkie wyłączanie, wartość pojemności kondensatorów równą 0,3 µF. Zakładając, że
wartość współczynnika kmax wynosi 3,0 indukcyjność dławików powinna być równa
110 µH. Należy zaznaczyć, że wartość indukcyjności dławików wynikająca
z przyjętego warunku na miękkie załączanie tranzystorów wynosi 13 µH, natomiast
w celu uzyskania założonej wartości współczynnika kmax wartość ta musiała zostać
powiększona, co wpłynęło na dodatkowe obniżenie strat załączania tranzystorów
głównych. Przy niezmienionej wartości indukcyjności dławików wartości pojemności
kondensatorów odpowiadające współczynnikowi kmax równemu 2,0 oraz 2,5 wynoszą
odpowiednio 0,8 µF oraz 0,5 µF. Analogicznie wyznaczono wartości pojemności
i indukcyjności układu miękkiego przełączania dla falownika o mocy 1 MW (1200 A,
800 V), zgodnie z tym wartość indukcyjności dławików wynosi 26,5 µH, co przy
założonej wartości prądu odbiornika i wartościach współczynnika kmax równych 2,0, 2,5
oraz 3,0 odpowiada pojemnościom kondensatorów wynoszącym odpowiednio 20,0 µF,
11,0 µF oraz 7,5 µF.
W falowniku napięcia z układem miękkiego przełączenia procesy załączania
tranzystorów głównych przebiegają przy ich prądzie bliskim zeru, natomiast procesy
wyłączania tranzystorów głównych zachodzą przy ich napięciu bliskim zeru. Straty
przełączania tranzystorów głównych są znacząco ograniczone, jednak nie są równe zero
i powinny zostać uwzględnione w bilansie całkowitych strat mocy falownika napięcia
z układem miękkiego przełączania. Zastosowanie układu miękkiego przełączania nie
wpływa na wartości napięcia i prądu tranzystorów głównych w czasie ich
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przewodzenia, w związku z tym można przyjąć, że straty przewodzenia tranzystorów
głównych falownika napięcia z układem miękkiego przełączania nie są większe niż
straty w falowniku bez miękkiego przełączania (procesy przełączania tranzystorów
w falowniku z układem miękkiego przełączania powodują, że czasy ich przewodzenia
są krótsze niż czasy przewodzenia tranzystorów w falowniku bez takiego układu).
Straty przełączania tranzystorów głównych falownika zależą od przebiegów prądu
i napięcia tranzystorów podczas procesów ich załączania i wyłączania oraz od czasu
trwania tych procesów, jak to zostało przedstawione w rozdziale drugim. Przebieg
prądu w procesie załączania dowolnego tranzystora głównego falownika napięcia
z układem miękkiego przełączania można opisać zależnością (4.1). Zgodnie z tą
zależnością po załączeniu tranzystora głównego jego prąd narasta liniowo od zera,
a stromość narastania tego prądu nie zależy od wartości prądu odbiornika w danym
cyklu przełączania. Szybkość narastania prądu tranzystora głównego, np. T1, po jego
załączeniu zależy od wartości indukcyjności dławika L1a układu miękkiego
przełączania oraz od wartości napięcia zasilania UDC falownika. Dla danej wartości
napięcia zasilania UDC oraz indukcyjności dławika L1a wartość, do której narośnie prąd
tranzystora głównego T1 w czasie tr jest stała w każdym cyklu przełączania. Przebieg
napięcia tranzystora głównego podczas jego załączania w falowniku z układem
miękkiego przełączania jest taki sam, jak przebieg tego napięcia w falowniku bez
miękkiego przełączania i może być wyrażony za pomocą zależności (2.11b).
Podstawienie zależności (4.1) oraz (2.11b) do pierwszej części wyrażenia (2.9) pozwala
wyznaczyć straty mocy powstające podczas pojedynczego procesu załączania
tranzystora głównego. Z kolei wartość całkowitych strat mocy powstających podczas
załączania tranzystora głównego odniesioną do częstotliwości przełączeń fi można
obliczyć ze wzoru:

PTon 

2
1 2 U DC
f i tr
12
La

(7.7)

Przebieg prądu tranzystorów głównych podczas ich wyłączania w falowniku napięcia
z układem miękkiego przełączania jest podobny, jak w przypadku falownika bez
miękkiego przełączania i może być opisany zależnością (2.13). W chwili wyłączenia
dowolnego tranzystora głównego, np. T1, falownika napięcia z układem miękkiego
przełączania rozpoczyna się proces ładowania odpowiadającego mu kondensatora (C1).
Kondensator ten jest ładowany stałym prądem do wartości napięcia zasilania UDC,
skutkiem tego napięcie kondensatora narasta liniowo względem czasu; tak samo
zmienia się napięcie tranzystora głównego T1. Wartość początkowa napięcia
tranzystora głównego w procesie jego wyłączania zależy od napięcia, do którego
rozładował się kondensator C1 w poprzednim cyklu przełączania i jest równa zero
wtedy, gdy współczynnik k, określający stosunek maksymalnej wartości napięcia, do
której naładował się kondensator w danym cyklu przełączania do wartości napięcia
zasilania falownika UDC, jest co najmniej równy dwa. Wartość współczynnika k dla
zadanych pojemności kondensatorów i indukcyjności dławików oraz dla określonej
wartości napięcia zasilania UDC zależy od wartości prądu odbiornika w danym cyklu
przełączania i można ją wyznaczyć z zależności:
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(7.8)

Istnieje graniczna wartość Igr prądu odbiornika, powyżej której napięcie
kondensatorów układu miękkiego przełączania po wyłączeniu odpowiadających im
tranzystorów głównych będzie równe co najmniej dwukrotnej wartości napięcia
zasilania UDC (k = 2). Wartość tego prądu odniesioną do maksymalnej wartości prądu
odbiornika określa zależność:

3

I gr 

k

2
max

1

I T max

(7.9)

W przypadku, gdy wartość współczynnika k jest mniejsza od dwóch (prąd odbiornika
w danym cyklu przełączania jest mniejszy od wartości granicznej Igr), kondensator
układu miękkiego przełączania po załączeniu odpowiadającego mu tranzystora
pomocniczego nie rozładuje się do zera a do wartości napięcia określonej zależnością:

U pocz  (2  k ( I Tn ))U DC

(7.10)

Zatem zależność określająca przebieg napięcia tranzystora głównego podczas jego
wyłączania przyjmuje postać:
dla k < 2

(7.11)
dla k ≥ 2
Podstawienie zależności (2.13) i (7.11) do drugiego członu wyrażenia (2.10) pozwala
wyznaczyć całkowite straty wyłączania pojedynczego tranzystora głównego falownika
napięcia z układem miękkiego przełączania:
mf
2

tf

PToff  f m   iTfn (t ) uTfn (t )dt

(7.12)

n 1 0

Całkowite straty przełączania ΔPTsw tranzystorów głównych falownika napięcia
z układem miękkiego przełączania są sumą strat załączania oraz strat wyłączania. Ich
wartości dla przyjętych do obliczeń parametrów zamieszczono w tabeli 7.1.
Całkowite straty mocy powstające podczas załączania tranzystorów głównych
falownika napięcia z układem miękkiego przełączania są o około rząd wielkości
mniejsze niż straty wyłączania tych tranzystorów. Wszystkie procesy załączania
tranzystorów głównych mają miękki charakter, a przyjęte pojemności kondensatorów
układu miękkiego przełączania nie wpływają na wartości strat powstających w tych
procesach. Z kolei na straty mocy powstające podczas wyłączania tranzystorów
głównych w istotny sposób wpływa założona maksymalna wartość współczynnika kmax
(maksymalna wartość napięcia kondensatorów), która zależy od przyjętych wartości
pojemności kondensatorów układu miękkiego przełączania.
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Tabela 7.1. Całkowite straty przełączania tranzystorów głównych
Falownik o mocy 100 kW

Falownik o mocy 1 MW

1 kHz

3 kHz

6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

kmax = 3,0

0,11

0,34

0,69

1,93

5,79

11,59

kmax = 2,5

0,11

0,34

0,69

1,93

5,79

11,59

kmax = 2,0

0,11

0,34

0,69

1,93

5,79

5,79

kmax = 3,0

1,45

4,98

10,05

38,62

129,15

259,32

kmax = 2,5

2,35

7,48

14,98

55,56

171,34

345,70

kmax = 2,0

4,16

12,79

25,64

110,49

339,84

681,23

kmax = 3,0

1,57

5,33

10,75

40,55

134,95

270,92

kmax = 2,5

2,46

7,83

15,68

57,49

177,14

357,30

kmax = 2,0

4,28

13,14

26,34

112,42

345,64

692,83

Częstotliwość przełączeń fi
Całkowite straty
załączania
tranzystorów [W]
Całkowite straty
wyłączania
tranzystorów [W]
Całkowite straty
przełączania
tranzystorów [W]

Na rysunku 7.9 przedstawiono wartości strat mocy (odniesione do częstotliwości
przełączeń 3 kHz) powstające w tranzystorze głównym T1 falownika napięcia o mocy
100 kW podczas następujących po sobie procesów wyłączania tego tranzystora w ciągu
półokresu napięcia wyjściowego falownika dla trzech pojemności kondensatora C1
równych 0,3 µF, 0,5 µF, 0,8 µF.

Rys. 7.9. Straty mocy podczas kolejnych procesów wyłączania tranzystora głównego T1 dla
pojemności kondensatora C1: 0,3 µF, 0,5 µF, 0,8 µF
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Zwiększenie pojemności kondensatora C1 wpływa na obniżenie maksymalnej wartości
napięcia, do której naładuje się ten kondensator (zmniejszenie wartości kmax), a tym
samym na zmniejszenie ilości cykli przełączania tranzystora głównego T1, w których
kondensator C1 jest całkowicie rozładowany; procesy wyłączania tranzystora głównego
T1 rozpoczynają się przy napięciu równym zero. Wyższe straty powstają w tych
cyklach przełączania, w których wartość prądu odbiornika płynącego przez tranzystor
główny T1 w danym cyklu przełączania jest mniejsza od wartości Igr, a procesy
wyłączania tranzystorów rozpoczynają się przy ich napięciu wyższym od zera (rys. 7.9).
Straty wyłączania zaczynają maleć dopiero w przypadku tych cykli przełączania,
w których napięcie kondensatora w chwili wyłączenia tranzystora głównego jest bliskie
zeru. W przypadku pojemności równej 0,8 µF, odpowiadającej maksymalnemu napięciu
kondensatora C1 równemu dwukrotnej wartości napięcia zasilania UDC (kmax = 2), jeden
proces wyłączania tranzystora głównego rozpoczyna się od napięcia równego zero,
a straty związane z tym procesem są niewielkie. Przy pojemności wynoszącej 0,3 µF
odpowiadającej maksymalnemu napięciu kondensatora C1 równemu trzykrotnej
wartości napięcia zasilania UDC (kmax = 3), tylko w 30 procentach cykli przełączania
kondensator nie jest rozładowany do zera; w pozostałych cyklach straty są bliskie zeru.
Całkowite straty wyłączania tranzystorów głównych wyznaczone dla współczynnika
kmax równego 3 są około trzykrotnie mniejsze względem analogicznych strat
powstających przy wartości kmax równej 2.
Zgodnie z zależnościami (7.8) oraz (7.9) zwiększenie pojemności kondensatora
powoduje wzrost granicznej wartości prądu odbiornika Igr, przy której kondensator jest
całkowicie rozładowany (rys. 7.10). Wpływa to na zwiększenie liczby procesów
wyłączania tranzystora głównego T1 przy jego napięciu wyższym od zera. Na rysunku
7.10 przedstawiono straty wyłączania tranzystora głównego w funkcji wartości prądu
odbiornika (tranzystora) w danym cyklu przełączania odniesionej do wartości
maksymalnej prądu tranzystora. Wraz ze wzrostem wartości prądu odbiornika
w kolejnych cyklach przełączania do połowy wartości prądu granicznego Igr,
odpowiadającego danej wartości pojemności, rosną straty mocy powstające w procesie
wyłączania tranzystora głównego T1. Dalszy wzrost prądu w kolejnych cyklach
przełączania wpływa na zmniejszanie się wartości napięcia tranzystora głównego T1
w chwili rozpoczęcia procesu jego wyłączania; straty wyłączania tranzystora głównego
zaczynają maleć i minimalną wartość osiągają dla prądu granicznego Igr
odpowiadającego przyjętej wartości pojemności kondensatora C1. Od chwili, w której
prąd odbiornika osiąga wartość Igr, następuje całkowite rozładowanie kondensatora C1,
a tranzystor główny T1 jest wyłączany miękko. Pomimo dalszego wzrostu prądu
odbiornika straty mocy powstające w kolejnych procesach wyłączania tranzystora
głównego są bliskie zeru.
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ITn / ITmax

Rys. 7.10. Straty mocy podczas wyłączania tranzystora głównego T1 w funkcji prądu
odbiornika (tranzystora) w danym cyklu przełączania odniesionego do wartości maksymalnej
tego prądu; pojemności kondensatora C1: 0,3 µF, 0,5 µF, 0,8 µF

Ze względu na to, że początkowa wartość napięcia w części procesów wyłączania
tranzystorów głównych jest wyższa od zera, straty powstające w tych procesach
stanowią główny składnik strat przełączania tranzystorów głównych falownika napięcia
z układem miękkiego przełączania.
7.2.2 Straty w elementach układu miękkiego przełączania
Straty mocy w elementach układu miękkiego przełączania powinny być
uwzględnione w bilansie całkowitych strat mocy falownika. W zaproponowanym
układzie miękkiego przełączania na każdy tranzystor główny falownika napięcia
przypada jeden indywidualny układ wspomagający jego przełączanie, składający się
z tranzystora pomocniczego z diodą zwrotną, kondensatora, dwóch dławików
indukcyjnych oraz dwóch diod (rys. 4.1). Dla tranzystorów pomocniczych oraz diod
należy wyznaczyć zarówno straty przewodzenia jak i straty przełączania. Straty
w dławikach związane są z ich rezystancją wewnętrzną. Podczas wyznaczania strat
mocy w układzie miękkiego przełączania pominięto straty powstające
w kondensatorach.
Tranzystory pomocnicze są załączane i wyłączane miękko jak zostało to opisane
w rozdziale 4.2. Opierając się na wynikach symulacji numerycznych i pomiarów można
dla uproszczenia obliczeń strat założyć, że w momencie załączenia tranzystora
pomocniczego jego napięcie jest równe połowie wartości maksymalnej napięcia
kondensatora szeregowo połączonego z tym tranzystorem, a druga połowa napięcia
odkłada się na diodzie D1s. Jeśli przyjąć, że napięcie tranzystora pomocniczego po jego
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załączeniu maleje liniowo względem czasu, to przebieg napięcia tego tranzystora
podczas n-tego procesu załączania można przedstawić za pomocą wyrażenia:
uTpn (t ) 


1
t
k I Tn  U DC 1 
2
 tr





(7.13)

W chwili załączenia tranzystora pomocniczego T1p rozpoczyna się proces
rezonansowego rozładowania kondensatora C1 (rys. 4.8), a prąd rozładowania
kondensatora podczas tego procesu płynie przez tranzystor pomocniczy. Przebieg prądu
tranzystora pomocniczego w n-tym procesie jego załączania, wyznaczony dla obwodu
rozładowania kondensatora przedstawionego na rys. 7.3 można wyrazić za pomocą
zależności (początkowa wartość napięcia kondensatora jest równa kUDC):

iTpn (t ) 



C
k I Tn   1 U DC sin  1 t 
Lz
 Lz C 

(7.14)

gdzie: Lz – indukcyjność zastępcza obwodu pokazanego na rysunku 7.3.
Podstawienie zależności (7.13) i (7.14) do pierwszego składnika wyrażenia (2.10)
pozwala wyznaczyć całkowite straty mocy podczas załączania tranzystora
pomocniczego.
Procesy wyłączania tranzystorów pomocniczych przebiegają przy ich prądzie
i napięciu równym zero i nie powodują powstania strat mocy podczas wyłączania tych
tranzystorów. Całkowite straty mocy przełączania ΔPTpsw tranzystorów pomocniczych
w proponowanym układzie miękkiego przełączania są zatem równe całkowitym stratom
mocy powstającym podczas załączania tych tranzystorów, a ich wartości odniesione do
częstotliwości przełączeń równej 1 kHz, 3 kHz, 6 kHz dla przyjętych w obliczeniach
parametrów przedstawiono w tabeli 7.2.
Straty mocy powstające podczas przełączania tranzystorów pomocniczych maleją
wraz ze zmniejszaniem się przyjętej wartości współczynnika kmax (wzrostem
pojemności kondensatorów układu miękkiego przełączania). Im wyższa jest wartość
pojemności kondensatorów, tym procesy ich rezonansowego rozładowania przebiegają
łagodniej, a stromości narastania prądu tranzystorów pomocniczych w procesach
załączania są niższe.
Tabela 7.2. Całkowite straty przełączania tranzystorów pomocniczych
Falownik o mocy 100 kW

Falownik o mocy 1 MW

1 kHz

3 kHz

6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

kmax = 3,0

0,25

0,77

1,55

4,13

12,39

24,79

kmax = 2,5

0,14

0,43

0,87

2,69

8,07

16,15

kmax = 2,0

0,08

0,25

0,51

1,37

4,13

8,26

Częstotliwość przełączeń fi
Całkowite straty
przełączania
tranzystorów
pomocniczych [W]
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W proponowanym układzie miękkiego przełączania tranzystory pomocnicze
przewodzą w danym cyklu przełączania tylko podczas procesu rezonansowego
rozładowania odpowiadających im kondensatorów. Zgodnie z zależnością (2.1)
określenie strat powstających podczas przewodzenia dowolnego tranzystora
pomocniczego wymaga wyznaczenia czasu rezonansowego rozładowania
odpowiadającego mu kondensatora oraz przebiegu prądu płynącego przez ten
tranzystor. Czas przewodzenia tranzystora pomocniczego jest równy czasowi tCroz
rezonansowego rozładowania kondensatora w danym cyklu przełączania (rozdz. 7.1).
Przebieg prądu rezonansowego rozładowania kondensatora płynącego przez tranzystor
pomocniczy zależy od wartości prądu odbiornika w danym cyklu przełączania
(zależność (7.14)). Dla uproszczenia przyjęto, że wartość napięcia przewodzenia UTp
tranzystora pomocniczego jest stała i dla wybranych do obliczeń tranzystorów wynosi
2,4 V. Podstawienie zależności (7.14) oraz wartości czasu tCroz do wyrażenia (2.1)
pozwala wyznaczyć straty mocy powstające podczas pojedynczego procesu
przewodzenia tranzystora pomocniczego. Całkowite straty mocy przewodzenia jednego
tranzystora pomocniczego układu miękkiego przełączania mogą zostać oszacowane za
pomocą zależności:
mf
2 tCro z

PTpcon  f m   iTpn (t )U Tp dt

(7.15)

n 1 0

Całkowite straty mocy powstające podczas przewodzenia tranzystorów pomocniczych
układu miękkiego przełączania dla przyjętych w obliczeniach parametrów
przedstawiono w tabeli 7.3. Suma strat przełączania ΔPTpsw oraz strat przewodzenia
ΔPTpcon pozwala ocenić udział strat tranzystorów pomocniczych w całkowitych stratach
mocy powstających w układzie miękkiego przełączania.
Tabela 7.3. Całkowite straty przewodzenia tranzystorów pomocniczych
Falownik o mocy 100 kW

Falownik o mocy 1 MW

1 kHz

3 kHz

6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

kmax = 3,0

4,14

12,43

24,87

100,98

302,97

605,94

kmax = 2,5

4,77

14,32

28,64

112,35

337,06

674,13

kmax = 2,0

5,33

15,99

31,98

129,42

388,28

776,57

Częstotliwość przełączeń fi
Całkowite straty
przewodzenia
tranzystorów
pomocniczych [W]

Straty w diodach zwrotnych tranzystorów pomocniczych powstają po wyłączeniu
odpowiadających im tranzystorów głównych w trakcie procesu ładowania
kondensatorów od wartości napięcia równego zero do wartości maksymalnej w danym
cyklu przełączania. Jeśli przyjąć, że prąd ładowania kondensatora płynący przez diodę
zwrotną tranzystora pomocniczego w trakcie całego procesu ładowania kondensatora
jest równy prądowi odbiornika, a czas tego procesu jest równy wartości czasu tClad
(rozdział 7.1.1), to całkowite straty mocy przewodzenia diody zwrotnej tranzystora
pomocniczego można wyrazić za pomocą zależności:
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mf
2

PDTpcon  f m  I Tn U DptClad

(7.16)

n 1

gdzie: UDp – wartość napięcia
pomocniczych.

przewodzenia

diod

zwrotnych

tranzystorów

Całkowite straty mocy powstające podczas przewodzenia diod zwrotnych tranzystorów
pomocniczych układu miękkiego przełączania dla przyjętych w obliczeniach
parametrów przedstawia tabela 7.4.
Tabela 7.4. Całkowite straty diod zwrotnych tranzystorów pomocniczych
Falownik o mocy 100 kW
Częstotliwość przełączeń fi
Całkowite straty
diod zwrotnych
tranzystorów
pomocniczych [W]

Falownik o mocy 1 MW

1 kHz

3 kHz

6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

kmax = 3,0

3,75

11,35

22,73

92,54

279,69

559,77

kmax = 2,5

5,10

15,43

30,89

116,43

351,89

704,27

kmax = 2,0

6,84

20,67

41,38

168,75

509,99

1020,71

Wyznaczenie całkowitych strat mocy powstających w układzie miękkiego
przełączania wymaga uwzględnienia strat w pozostałych diodach układu miękkiego
przełączania tranzystorów. Każda zmiana polaryzacji tych diod podczas cyklu
przełączania tranzystora głównego T1 następuje w stanie bezprądowym, co pozwala
stwierdzić, że straty wyłączania diod D1s, D2z są równe zero. Należy zaznaczyć, że
w układach energoelektronicznych pomijane są straty podczas załączania diod [33].
Wyznaczenie strat przewodzenia diod D1s oraz D2z wymaga znajomości czasu ich
przewodzenia podczas kolejnych cykli przełączania tranzystora głównego T1 oraz
wyznaczenia przebiegów prądów płynących przez te diody. Przyjęto, że wartość
napięcia przewodzenia diod jest stała i dla wybranych do obliczeń diod wynosi 2,5 V.
Można przyjąć, że czas przewodzenia ΔtDsn diody D1s w n-tym cyklu przełączania
tranzystora głównego T1 równy jest różnicy czasu Ti (okres przełączania tranzystora
głównego) i czasu przewodzenia ΔtTn, określonego za pomocą zależności (2.2). Dla
uproszczenia pominięto przedział czasu dotyczący załączania tranzystora głównego T1
i przyjęto, że prąd diody D1s w trakcie jej przewodzenia jest równy prądowi odbiornika
ITn. Całkowite straty mocy powstające podczas przewodzenia diody D1s mogą być
oszacowane za pomocą wyrażenia:
mf
2

PDscon  f m  I Tn U D t Dsn

(7.17)

n 1

gdzie: UD – napięcie przewodzenia diody.
Dioda D2z przewodzi w przedziale czasu, w którym przewodzi dioda D1s
(tranzystor T1 nie przewodzi) oraz podczas procesu rezonansowego rozładowania
kondensatora C1. Jeśli dla uproszczenia przyjąć, że podczas nieprzewodzenia
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tranzystora głównego T1 (włączając proces ładowania kondensatora C1) prąd diody
D2z jest równy prądowi odbiornika ITn w danym cyklu przełączania, to przy
wyznaczaniu całkowitych strat przewodzenia diody D2z można pominąć straty
przewodzenia powstające w tej diodzie w procesie załączania tranzystora głównego T1.
Straty przewodzenia ΔPDzcon1 powstające w diodzie D1z w czasie ΔtDsn nieprzewodzenia
tranzystora głównego T1 są zatem równe stratom ΔPDscon i można je wyznaczyć
z zależności (7.17).
Po załączeniu tranzystora pomocniczego T1p przez diodę D2z płynie prąd
rezonansowego rozładowania kondensatora C1. Straty przewodzenia ΔPDzcon2
powstające w diodzie D2z podczas tego procesu można oszacować z zależności (7.15),
podstawiając wartości napięcia przewodzenia diody UD w miejsce napięcia
przewodzenia tranzystorów pomocniczych UTp. Całkowite straty przewodzenia ΔPDzcon
diody D2z są równe sumie strat przewodzenia ΔPDzcon1 oraz strat przewodzenia ΔPDzcon2.
Z kolei całkowite straty mocy ΔPDpcon powstające w diodach układu miękkiego
przełączania, ze względu na zerowe straty przełączania tych elementów, można wyrazić
jako sumy strat ΔPDscon oraz strat ΔPDzcon. Wartości tych strat w niewielkim stopniu
zależą od przyjętych wartości pojemności kondensatorów układu miękkiego
przełączania (wartości współczynnika kmax).
Tabela 7.5. Całkowite straty diod układu miękkiego przełączania
Falownik o mocy 100 kW

Falownik o mocy 1 MW

1 kHz

3 kHz

6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

kmax = 3,0

127,43

134,92

142,62

1310,1

1456,4

1640,5

kmax = 2,5

127,81

136,06

144,89

1316,8

1476,8

1681,4

kmax = 2,0

128,14

137,06

146,89

1327,1

1507,6

1742,9

Częstotliwość przełączeń fi
Całkowite straty
diod układu
miękkiego
przełączania [W]

W analizie całkowitych strat mocy falownika napięcia z miękkim przełączaniem
tranzystorów należy również uwzględnić straty w dławikach. Straty te zależą od
rezystancji wewnętrznej dławików, czasu przewodzenia oraz od wartości prądu
dławików. Straty przewodzenia dławików są wyznaczane analogicznie jak straty
przewodzenia pozostałych elementów układu miękkiego przełączania. Przez dławik L1a
prąd płynie w czasie przewodzenia tranzystora głównego T1 (ΔtTn) oraz w czasie
ładowania kondensatora C1 po wyłączeniu tranzystora T1. Uwzględnienie strat
w dławiku L1a podczas ładowania kondensatora C1 utrudnia oszacowanie całkowitych
strat mocy w tym dławiku, dlatego też założono, że w czasie całego procesu ładowania
kondensatora prąd dławika ma wartość stałą, równą wartości prądu odbiornika w danym
cyklu przełączania. Wzór określający całkowite straty mocy w dławiku L1a ma postać:
mf

PLacon  f

2 tTn tCla d
2
m
Tn
n 1
0

 I

RLa dt

(7.18)

gdzie: RLa – rezystancja dławika L1a.
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Przez cały okres przełączania Ti tranzystora głównego T1 przez dławik L1b płynie
prąd równy prądowi odbiornika w danym cyklu przełączania. Stąd całkowite straty
mocy powstające w dławiku L1b można wyrazić za pomocą zależności:
mf
2 Ti

PLbcon  f m   I Tn2 RLb dt

(7.19)

n 1 0

gdzie: RLb – rezystancja dławika L1b.
W falowniku napięcia o mocy 100 kW rezystancja wewnętrzna dławików układu
miękkiego przełączania, których indukcyjności są równe 110 µH wynosi około
0,011 Ω; z kolei rezystancja wewnętrzna dławików zastosowanych w układzie
miękkiego przełączania tranzystorów falownika napięcia o mocy 1 MW wynosi
0,006 Ω. Podstawienie tych wartość rezystancji do zależności (7.18) oraz (7.19)
pozwala oszacować całkowite straty mocy w dławikach L1a oraz L1b układów
miękkiego przełączania falowników o mocy 100 kW oraz 1 MW. Wartości całkowitych
strat mocy ΔPLcon powstających we wszystkich dławikach układu miękkiego
przełączania przedstawiono w tabeli 7.6. Straty w dławikach w niewielkim stopniu
zależą od założonej wartości współczynnika kmax (od wartości przyjętych pojemności
kondensatorów układu miękkiego przełączania) oraz od częstotliwości przełączeń.
Należy podkreślić, że wraz ze wzrostem mocy falownika również wzrasta pole
przekroju drutu nawojowego, z którego są wykonane dławiki układu miękkiego
przełączania, co wpływa na obniżenie rezystancji wewnętrznej dławików, a tym samym
zmniejszenie ich strat przewodzenia.
Tabela 7.6. Całkowite straty dławików układu miękkiego przełączania
Falownik o mocy 100 kW

Falownik o mocy 1 MW

1 kHz

3 kHz

6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

kmax = 3,0

43,97

44,49

45,27

2419,3

2489,6

2595,1

kmax = 2,5

44,06

44,77

45,84

2428,3

2516,8

2649,6

kmax = 2,0

44,18

45,13

46,56

2448,2

2576,5

2768,9

Częstotliwość przełączeń fi
Całkowite straty
dławików układu
miękkiego
przełączania [W]

Całkowite straty mocy w układzie miękkiego przełączania są sumą strat
przewodzenia i strat przełączania tranzystorów pomocniczych, strat przewodzenia diod
oraz strat mocy powstających w dławikach:

PUkl  PTpcon  PTpsw  PDTpcon  PDpcon  PLcon

(7.20)

Wartości całkowitych strat mocy ΔPUkl powstających w układzie miękkiego
przełączania dla przyjętych do obliczeń parametrów przedstawiono w tabeli 7.7.
Założone w obliczeniach wartości współczynnika kmax, a tym samym przyjęte wartości
pojemności kondensatorów w niewielkim stopniu wpływają na całkowite straty mocy
w układzie miękkiego przełączania.
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Tabela 7.7. Całkowite straty mocy powstające w układzie miękkiego przełączania
Falownik o mocy 100 kW

Falownik o mocy 1 MW

1 kHz

3 kHz

6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

kmax = 3,0

179,57

203,99

237,07

3927,0

4541,0

5426,1

kmax = 2,5

181,90

211,03

251,15

3976,7

4690,7

5725,6

kmax = 2,0

184,59

219,12

267,34

4074,9

4986,5

6317,3

Częstotliwość przełączeń fi
Całkowite straty w
układzie miękkiego
przełączania [W]

7.2.3 Porównanie strat mocy w falowniku napięcia z układem miękkiego
przełączania ze stratami w falowniku bez miękkiego przełączania
Podczas pracy falownika napięcia z układem miękkiego przełączania powstają straty
mocy zarówno w obwodach głównych falownika napięcia jak i w elementach układu
miękkiego przełączania. Straty przełączania tranzystorów głównych falownika są
znacząco ograniczone, jednak konsekwencją tego są straty powstające w elementach
układu miękkiego przełączania. W celu określenia wzrostu sprawności falownika
napięcia z układem łagodnego przełączania względem falownika pracującego bez
miękkiego przełączania przeprowadzono obliczenia całkowitych strat mocy dla obu
falowników. Zestawienie wartości całkowitych strat mocy falownika z układem
miękkiego przełączania oraz falownika bez takiego układu przedstawiono odpowiednio
w tabeli 7.8 oraz 7.9. Zamieszczone w tabelach 7.8 oraz 7.9 wartości strat mocy zostały
obliczone z wykorzystaniem zależności i wzorów przedstawionych w drugim oraz
bieżącym rozdziale pracy. Bilans strat wykonano dla przyjętych do obliczeń
falowników o mocy 100 kW oraz o mocy 1 MW, dla trzech wartości częstotliwości
przełączeń fi równych 1 kHz, 3 kHz oraz 6 kHz.
Istotny wpływ na straty powstające podczas procesów przełączania tranzystorów
głównych falownika napięcia z odpornym na zakłócenia sterowania układem miękkiego
przełączania ma założona wartość współczynnika kmax, który odpowiada maksymalnej
wartość prądu odbiornika. Dla zadanych wartości napięcia zasilania falownika UDC,
prądu odbiornika oraz indukcyjności dławików układu miękkiego przełączania,
współczynnik kmax jest zależny od przyjętej wartości pojemności kondensatorów.
Zgodnie z wynikami obliczeń przedstawionymi w tabeli 7.8 im wyższa jest założona
wartość maksymalnego napięcia kondensatorów (im wyższa jest wartość
współczynnika kmax), a tym samym napięcia tranzystorów głównych i pomocniczych,
tym niższe są straty przełączania tranzystorów głównych falownika napięcia z układem
miękkiego przełączania.
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Tabela 7.8. Zestawienie całkowitych strat mocy falownika z miękkim przełączaniem

Falownik z układem miękkiego przełączania
kmax

120 A (100 kW)
1 kHz

3 kHz

1200 A (1 MW)
6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

3,0

Straty przełączania tranzystorów głównych [W]
1,57
5,33
10,75
40,55
134,95

270,92

2,5

2,46

7,83

15,68

57,49

177,14

357,30

2,0

4,28

13,14

26,34

112,42

345,64

692,83

3,0
2,5
2,0

Straty przełączania tranzystorów pomocniczych [W]
0,25
0,77
1,55
4,13
12,39
0,14
0,43
0,87
2,69
8,07
0,08
0,25
0,51
1,37
4,13

24,79
16,15
8,26

Straty przełączania diod zwrotnych [W]
0,00
3,0
2,5
2,0

1,83
2,61
4,36

Całkowite straty przełączania [W]
6,11
12,31
44,68
8,27
16,56
60,18
13,40
26,86
113,79

312,09
185,21
349,77

Straty przewodzenia tranzystorów głównych [W]
630,89
633,12
632,45
4821,51
4832,59

295,71
373,45
701,09
48185,02

Straty przewodzenia diod zwrotnych tranzystorów głównych [W]
116,61

118,96

119,18

1041,19

1062,20

10641,01

Straty w układzie miękkiego przełączania
3,0
2,5
2,0

Straty przewodzenia tranzystorów pomocniczych [W]
4,14
12,43
24,87
100,98
302,97
4,77
14,32
28,64
112,35
337,06
5,33
15,99
31,98
129,42
388,28

605,94
674,13
776,57

Straty przewodzenia dodatkowych diod [W]
3,0
2,5
2,0

131,18
132,91
134,98

270,98
151,49
157,73

165,35
175,78
188,27

1402,58
1433,22
1495,90

1736,13
1828,70
2017,59

2200,31
2385,70
2763,57

2489,61
2516,87
2576,53

2595,11
2649,60
2768,91

10571,10
10763,03
11227,61

11580,35
11966,66
12893,19

Straty przewodzenia dławików [W]
3,0
2,5
2,0

43,97
44,06
44,18

44,49
44,77
45,13

45,27
45,84
46,56

2419,33
2428,31
2448,16

Całkowite straty mocy [W]
3,0
2,5
2,0

928,64
931,87
936,37

961,41
970,95
984,34

999,46
1018,51
1045,32

9830,22
9896,89
10050,01
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Tabela 7.9. Zestawienie całkowitych strat mocy falownika bez miękkiego przełączania

Falownik bez miękkiego przełączania
120 A (100 kW)
1 kHz

3 kHz

1200 A (1 MW)
6 kHz

1 kHz

3 kHz

6 kHz

9,09

Straty załączania tranzystorów głównych [W]
27,47
54,99
206,1
622,8

1246,5

4,91

Straty wyłączania tranzystorów głównych [W]
14,86
29,74
122,9
371,5

743,6

14,01

Straty przełączania tranzystorów głównych [W]
42,33
84,73
329,0
994,3

1990,1

Straty przełączania diod zwrotnych [W]
200,02

604,49

1209,81

2727,5

8243,1

16497,0

Całkowite straty przełączania [W]
214,03

646,82

1294,52

3056,6

9237,4

18487,0

630,89

Straty przewodzenia tranzystorów głównych[W]
633,12
632,45
4821,5
4832,6

48185,0

Straty przewodzenia diod zwrotnych tranzystorów głównych [W]
116,61
118,96
119,18
1041,2
1062,2
10641,0
Całkowite straty mocy [W]
961,56

1398,95

2046,25

8919,3

15132,0

24370,0

Przy wartości współczynnika kmax równej 3 i częstotliwości przełączeń wynoszącej
3 kHz straty przełączania tranzystorów głównych w falowniku z miękkim
przełączaniem stanowią 12,6% strat powstających podczas przełączania tranzystorów
falownika bez miękkiego przełączania w przypadku falowników o mocy 100 kW oraz
13,6% w przypadku falowników o mocy 1 MW. Przyjęcie współczynnika kmax równego
2 wpływa na istotny wzrost strat wyłączania tranzystorów głównych, a tym samym
wzrost stosunku strat przełączania tranzystorów głównych falownika z układem
miękkiego przełączania względem strat przełączania tranzystorów falownika
pracującego bez wspomagania przełączania odpowiednio do wartości 31,0% dla
falownika o mocy 100 kW oraz 34,8% dla falownika o mocy 1 MW. Zastosowanie
zaproponowanego układu miękkiego przełączania nawet w przypadku współczynnika
kmax równego 2 powoduje, że straty przełączania tranzystorów głównych nie są większe
niż około 30% tych strat w falowniku nie wyposażonym w taki układ. Należy
zaznaczyć, że straty przełączania tranzystorów pomocniczych, niezależnie od
parametrów dla których wykonywano obliczenia, nie przekraczają 15% strat
przełączania tranzystorów głównych falownika napięcia z układem miękkiego
przełączania.
Należy podkreślić, że diody zwrotne tranzystorów głównych w proponowanym
układzie miękkiego przełączania są wyłączane bezstratnie z uwagi na brak prądu
wstecznego Irrm. Z tego względu w przedstawionym porównaniu do strat przełączania
tranzystorów głównych falownika napięcia bez miękkiego przełączania należy dodać
straty powstające podczas przechodzenia diod zwrotnych do stanu zaporowego. Po
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uwzględnieniu tych strat (tabela 7.9), nawet w przypadku maksymalnej wartości
napięcia pracy równej dwukrotnej wartości napięcia zasilania UDC (kmax = 2), straty
przełączania tranzystorów głównych falownika z miękkim przełączaniem o mocy
100 kW stanowią około 2,0% strat powstających podczas przełączania tranzystorów
głównych i diod zwrotnych tych tranzystorów w falowniku bez miękkiego przełączania.
W przypadku falownika o mocy 1 MW jest to wartość wynosząca 3,7%.
Po uwzględnieniu strat we wszystkich elementach półprzewodnikowych oraz strat
w dławikach układu miękkiego przełączania określono sprawność falownika napięcia
z układem miękkiego przełączania oraz falownika pracującego bez miękkiego
przełączania. Porównania sprawności falowników dokonano na podstawie wyników
obliczeń wykonanych przy częstotliwości przełączeń wynoszącej 3 kHz oraz założonej
wartości współczynnika kmax równej 3. W przypadku falowników napięcia o mocy
100 kW sprawność falownika z miękkim przełączaniem wynosi 99,04%, podczas gdy
sprawność falownika bez miękkiego przełączania wynosi 98,60%. W przypadku
falowników o mocy 1 MW różnice między sprawnościami są niewiele większe,
a wartości tych sprawności wynoszą odpowiednio 98,94% oraz 98,48%. Należy
zaznaczyć, że wraz ze wzrostem częstotliwości przełączeń, sprawności falowników
z układem miękkiego przełączania maleją w niewielkim stopniu, podczas gdy
sprawności falowników bez miękkiego przełączania istotnie się zmniejszają. Pomijając
straty przewodzenia tranzystorów głównych i ich diod zwrotnych, straty powstające
w falowniku z układem miękkiego przełączania stanowią około 50% strat powstających
w falowniku bez takiego układu, co może mieć wpływ na wahania temperatury
tranzystorów głównych a tym samym na konstrukcję systemu chłodzenia falownika.

116 | S t r o n a

8. PODSUMOWANIE
W pracy opisano strukturę i zasadę działania odpornego na zakłócenia sterowania
układu miękkiego przełączania tranzystorów w trójfazowym, dwupoziomowym
falowniku napięcia. W odróżnieniu od prawie wszystkich dotychczas opracowanych
układów ograniczających straty przełączania tranzystorów w falownikach napięcia
w zaprezentowanym układzie miękkiego przełączania nie występuje zagrożenie
udarowego rozładowania kondensatorów przez przewodzące tranzystory główne oraz
nie ma możliwości przerwania prądu dławików, skutkującego powstaniem przepięć
powodujących uszkodzenie tranzystorów. Istotną zaletą sposobu sterowania pracą
tranzystorów pomocniczych w proponowanym układzie miękkiego przełączania jest
nieingerowanie w sterowanie tranzystorów głównych falownika. Algorytm sterowania
przełączaniem tranzystorów pomocniczych jest prosty, gdyż tranzystory pomocnicze są
załączane z niewielkim opóźnieniem względem chwil załączania odpowiadających im
tranzystorów głównych i mogą być wyłączane jednocześnie z wyłączeniem
odpowiadających im tranzystorów głównych. Przyczynia się to do zwiększenia
niezawodności proponowanego układu miękkiego przełączania w przypadku
wystąpienia zakłóceń sterowania. W proponowanym układzie miękkiego przełączania
zarówno tranzystory główne jak i tranzystory pomocnicze są przełączane miękko.
Należy przy tym zaznaczyć, że wartość napięcia jakie wystąpi na kondensatorach
układu miękkiego przełączania, a tym samym na tranzystorach głównych
i pomocniczych falownika powinna być równa co najmniej dwukrotnej wartości
napięcia zasilania falownika, aby straty powstające podczas wyłączania tranzystorów
głównych były bliskie zeru. Konieczność doboru tranzystorów ze względu na
maksymalne napięcie jakie wystąpi na kondensatorach może być uważane za pewien
mankament proponowanego układu miękkiego przełączania. Warto podkreślić, że
zaproponowany układ miękkiego przełączania pozwala również na całkowite
wyeliminowanie strat powstających w diodach zwrotnych tranzystorów falownika
napięcia podczas ich przechodzenia do stanu zaporowego.
Ograniczenie strat przełączania w falowniku z układem miękkiego przełączania jest
uzależnione od dobranych wartości pojemności kondensatorów i indukcyjności
dławików. W rozprawie przedstawiono wytyczne dotyczące doboru tych parametrów
i określono ich wpływ na procesy przełączania tranzystorów głównych i pomocniczych.
Warto podkreślić, że przy doborze indukcyjności dławików oraz pojemności
kondensatorów układu miękkiego przełączania, poza uwzględnieniem warunków na
miękkie załączanie i wyłączanie tranzystorów falownika, należy również zwrócić
uwagę na wartość współczynnika kmax (stosunek maksymalnej wartości napięcia
kondensatora do napięcia zasilania falownika).
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W pracy przedstawiono dwie alternatywne wersje bazowego układu miękkiego
przełączania tranzystorów. Pierwsze rozwiązanie alternatywne, w którym tranzystory
pomocnicze zostały zastąpione tyrystorami pozwala na uproszczenie algorytmu
sterowania tyrystorów pomocniczych, które względem tranzystorów nie wymagają
sygnału wyłączającego. Ze względu na czasy wyłączania tyrystorów (również
tyrystorów impulsowych), zastosowanie układu miękkiego przełączania z tyrystorami
pomocniczymi wydaje się być uzasadnione szczególnie w falownikach napięcia średniej
i dużej mocy, w których czasy przełączania zastosowanych tranzystorów głównych
pracujących przy napięciu rzędu kilowoltów wynoszą kilka μs. W drugim układzie
alternatywnym zmieniono sposób włączenia dławików, które w układzie bazowym
łączą tranzystory główne z zaciskami źródła zasilania. Taka zmiana wpłynęła na
przebieg procesu rozładowania kondensatorów i spowodowała, że prąd rozładowania
kondensatorów nie przepływa przez tranzystory główne. Dodatkową zaletą zmiany
sposobu włączenia dławików jest to, że procesy rezonansowe związane z pracą układu
miękkiego przełączania nie wpływają na przebieg napięcia odbiornika.
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych pracy falownika napięcia
z bazowym układem miękkiego przełączania oraz falownika z alternatywnym
włączeniem dławików. Wykonano obliczenia dla różnych wartości pojemności
kondensatorów i indukcyjności dławików spełniających założone warunki miękkiego
przełączania, przy czym falownik z układem miękkiego przełączania obciążany był
odbiornikiem RL lub silnikiem indukcyjnym klatkowym. Przeprowadzone obliczenia
numeryczne dla bazowego układu miękkiego przełączania oraz dla wersji
z alternatywnym włączeniem dławików pokazały, że dla poprawnie dobranych
parametrów układu miękkiego przełączania procesy przełączania tranzystorów
głównych i pomocniczych mają miękki charakter niezależnie od rodzaju odbiornika i od
wartości jego prądu, a prąd odbiornika jest w niewielkim stopniu odkształcony
względem przebiegu sinusoidalnego. Przeprowadzone w pracy obliczenia numeryczne
dla kilku różnych zakłóceń, które potencjalnie mogą wystąpić w układzie sterowania
pokazały, że takie zakłócenia wpływają głównie na charakter procesów przełączania
tranzystorów falownika; procesy przełączania tranzystorów nie mają miękkiego
charakteru. Jedynym zakłóceniem, którego skutkiem może być uszkodzenie elementów
falownika bądź układu miękkiego przełączania jest zbyt krótki czas wysterowania do
przewodzenia tranzystorów pomocniczych. Z uwagi na możliwość wystąpienia takiego
zakłócenia wymagana jest kontrolna napięcia kondensatorów układu miękkiego
przełączania.
Wyniki obliczeń numerycznych zostały potwierdzone przez badania laboratoryjne
falownika napięcia z bazowym układem miękkiego przełączania. Zarejestrowane
przebiegi prądu i napięcia w pojedynczym procesie załączania i wyłączania tranzystora
głównego oraz przebiegi prądu i napięcia tranzystora zarejestrowane dla całego okresu
napięcia wyjściowego falownika pokazały, że przełączenia tranzystorów mają miękki
charakter. Przebiegi prądu odbiornika w niewielkim stopniu różnią się od przebiegu
sinusoidalnego, zwłaszcza w przypadku przełączania tranzystorów z częstotliwością
3 kHz. Należy zaznaczyć, że zarówno wyniki pomiarów jak i obliczenia numeryczne
wykonane przy obciążeniu falownika odbiornikiem RL oraz silnikiem indukcyjnym
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pokazały, że rodzaj odbiornika nie wpływa na procesy przełączania tranzystorów
głównych i pomocniczych.
Układy miękkiego przełączania tranzystorów w falownikach napięcia umożliwiają
zmniejszenie strat przełączania tranzystorów, jednak wpływają na ograniczenia
dotyczące zakresu dopuszczalnych zmian parametrów sterowania falowników, tj.
maksymalnej częstotliwości przełączeń oraz maksymalnej wartość współczynnika
modulacji amplitudy. Przedstawiona w pracy analiza pokazuje, że zakres
dopuszczalnych zmian tych parametrów zależy istotnie od pojemności kondensatorów,
indukcyjności dławików oraz wartości prądu odbiornika.
Straty przełączania tranzystorów głównych w falowniku napięcia z bazowym
układem miękkiego przełączania zależą od pojemności kondensatorów i indukcyjności
dławików, prądu odbiornika, napięcia zasilania falownika oraz od parametrów
tranzystorów głównych. Obliczenia strat w tranzystorach głównych przeprowadzone
w rozdziale 7.2 pokazują, że również przyjęta wartość współczynnika kmax w istotnym
stopniu wpływa na wielkość strat powstających podczas wyłączania tranzystorów
głównych. Warto podkreślić, że straty wyłączania tranzystorów głównych są
najmniejsze w przypadku, gdy w danym cyklu przełączania wartość współczynnika k
jest co najmniej równa dwa. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że niezależnie od
przyjętych parametrów straty powstające podczas przełączania tranzystorów głównych
w falowniku z układem miękkiego przełączania nie przekraczają 35% analogicznych
strat powstających w falowniku bez miękkiego przełączania. Należy zaznaczyć, że
podczas pracy falownika napięcia z układem miękkiego przełączania straty powstają
również w tranzystorach pomocniczych, diodach i dławikach układu wspomagającego
przełączanie tranzystorów. Nawet po uwzględnieniu strat w wymienionych elementach
zastosowanie układu miękkiego przełączania wpłynęło na zmniejszenie całkowitych
strat mocy powstających w falowniku napięcia o co najmniej 50% względem strat
w falowniku bez miękkiego przełączania.
Należy oczekiwać, że opracowany układ miękkiego przełączania ograniczający
straty przełączania pozwoli zmniejszyć gabaryty układów chłodzenia tranzystorów
i znacząco obniżyć dynamiczne efekty wahań temperatury pracy tranzystorów.
Zaprezentowany układ miękkiego przełączania pełni również funkcję zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego tranzystorów. Dodatkowo dławiki układu miękkiego
przełączania ograniczą stromość narastania prądu w przypadku jednoczesnego
załączenia dwóch tranzystorów głównych danej fazy falownika napięcia.
Dalsze prace badawcze dotyczące układu miękkiego przełączania tranzystorów i jego
wersji alternatywnych powinny obejmować m.in. dokładną analizę pracy układu
z tyrystorami pomocniczymi oraz z alternatywnym włączeniem dławików, przy czym
istotnym zagadnieniem jest wyznaczenie zakresów ograniczeń sterowania dla tych
układów. Wskazane jest również opracowanie wytycznych doboru parametrów pracy
układu miękkiego przełączania z alternatywnym włączeniem dławików, gdyż
wprowadzenie sprzężeń magnetycznych między dławikami tego układu umożliwia
uzyskanie miękkiego przełączania zarówno tranzystorów głównych jak i tranzystorów
pomocniczych przy wykorzystaniu wspólnego sygnału sterującego [63].
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Wdrożenie proponowanego układu miękkiego przełączania tranzystorów
w trójfazowym, dwupoziomowym falowniku napięcia wymaga zbadania jego wpływu
na zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach prądu i napięcia odbiornika
zasilanego z falownika wyposażonego w ten układ. W przypadku aplikacji
opracowanego rozwiązania w falownikach napięcia zasilających silniki indukcyjne
ważne jest podjęcie badań dotyczących analizy pracy falownika napięcia z układem
miękkiego przełączania zwłaszcza w przypadku sterowania wektorowego silnika
indukcyjnego. Wskazane jest również przeprowadzenie badań pracy falownika napięcia
z układem miękkiego przełączania w układach przeznaczonych do regulacji
i sterowania przepływem energii (FACTS), przy czym badania powinny również
dotyczyć falowników zbudowanych w oparciu o tyrystory GTO lub tyrystory IGCT.
Część dalszych prac badawczych należy skierować na porównanie zmian temperatury
pracy tranzystorów w falowniku napięcia z układem miękkiego przełączania względem
temperatury tranzystorów falownika bez miękkiego przełączania.

120 | S t r o n a

BIBLIOGRAFIA

[1] Acharya B., Divan D. M., Gascoigne R. W., Active power filters using resonant pole
inverters, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 28, 1992, s. 1269-1276
[2] Amini M.R., Farzanehfard H., Novel quasi-parallel resonant DC-link inverter with one
auxiliary switch, IEEE 2nd International Power and Energy Conference, 2008, s. 614-618
[3] Amini M.R., Farzanehfard H., Three-phase soft-switching inverter with minimum
components, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, 2011, s. 2258-2264
[4] Andersen R. L., Barbi I., A ZVS-PWM three-phase current-fed push–pull DC–DC
converter, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, 2013, s. 838-847
[5] Behera S., Das S. P., Doradla S.R., Quasi-resonant soft-switching inverter for low and
high power factor loads, IEE Proceedings Electric Power Applications, 2004, s. 451-459
[6] Bernet S., Lüscher M., Steimer P.K., IGCTs in soft switching power converters, 8th
European Conference on Power Electronics and Applications, France, 7-9 September
1999, s. 1-11
[7] Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 2013
[8] Boszkowicz P., Krzemowe warstwy funkcjonalne na ogniwa słoneczne, Rozprawa
Doktorska, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów, Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, 2013
[9] Cadence Design Systems, Inc, PSpice user’s guide, Second edition, USA, 31 May 2000,
http://www.seas.upenn.edu/~jan/spice/PSpice_UserguideOrCAD.pdf
[10] Cavalcanti M.C., da Silva E.R., Boroyevich D., Wei D., A feasible loss model for IGBT in
soft-switching inverters, 34th IEEE Power Electronics Specialist Conference, PESC '03,
Brazil, 15-19 June 2003, vol. 4, s. 1845-1850
[11] Cha H. J., Enjeti P.N., A new soft switching direct converter for residential fuel cell
power system, 39th IAS Annual Meeting IEEE Industry Applications Conference, vol. 2,
USA, 2004, s. 1172-1177
[12] Chandhaket S., Yoshida M., Eiji H., Nakamura M., Konishi Y., Nakaoka M., Multifunctional digitally-controlled bidirectional interactive three-phase soft-switching PWM
converter with resonant snubbers, IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists
Conference, PESC, vol. 2, Canada, 2001, s. 589-593
[13] Chao K.H., Liaw C.M., Three phase soft-switching inverter for induction motor drives,
IEE Proceedings - Electric Power Applications, vol. 148, 2001, s. 8-20

121 | S t r o n a

BIBLIOGRAFIA

[14] Chiusano F., Maccaferri R., Thermal behaviour and fatigue estimation of the switching
regulator for the BTF power supply of DAFNE injector, European Organization for
Nuclear Research Laboratory for Particle Physics, CERN/AT 2006-17, s. 1-13
[15] Cho J.G., Hu D.Y., Cho G.H., Three phase sine wave voltage source inverter using the
soft switched resonant poles, 15th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics
Society, IECON '89, USA, 1989, s. 48-53
[16] Choi J., Boroyevich D., Francis J., Lee F.C., A novel ZVT inverter with simplified
auxiliary circuit, Applied Power Electronics Conference and Exposition IEEE, APEC’01.
vol. 2, USA, 2001, s. 1151-1157
[17] Choi J.Y., Boroyevich D., Lee F.C., A novel ZVT three-phase inverter with coupled
inductors, 30th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, vol. 2, USA,
1999, s. 975-980
[18] Cuadros C., Borojevich D., Gataric S., Vlatkovic V., Mao H., Lee F.C., Space vector
modulated zero voltage transition three-phase to DC bidirectional converter, Power
Electronics Specialists Conference, IEEE- PESC, Taiwan, 1994, s. 16-23
[19] Ding X., Yuan H., Zhang C., Zhang J., Soft-switching quasi-Z-source inverter with
coupled inductors, IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, APEC,
USA, 2014, s. 2359-2363
[20] Doncker D., Lyons J.P., The auxiliary resonant commutated pole converter, Industry
Applications Society Annual Meeting, IEEE IAS, USA, 1990, s. 1228-1235
[21] Dong W., Choi J., Yu H., Lee F., Boroyevich D., Lai J., Comprehensive evaluation of
auxiliary resonant commutated pole inverter for electric vehicle applications, Power
Electronics Specialists Conference, IEEE PESC, vol. 2, Canada, 2001, s. 625-630
[22] Dong W., Peng D., Yu H., Lee F., Lai J., A simplified control
scheme for zero voltage transition (ZVT) inverter using coupled inductors, Power
Electronics Specialists Conference, IEEE PESC, Ireland, 2000, s. 1221-1226
[23] Drofenik U., Kolar J.W., A general scheme for calculating switching and conduction
losses of power semiconductors in numerical circuit simulations of power electronic
systems, 5th International Power Electronics Conference, IPEC, Japan, 2005, s. 1-7
[24] Dybkowski M. , Tarchała G. , Orłowska–Kowalska T., Analiza bezczujnikowego układu
wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem metody DTC-SVM,
Przegląd Elektrotechniczny, 12a/2012 s. 62-70
[25] Dybkowski M., Analiza układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym
z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej, Rozprawa doktorska, Instytut Maszyn,
Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2008
[26] Feix G., Dieckerhoff S., Allmeling J., Schonberger J., Simple methods to calculate IGBT
and diode conduction and switching losses, 13th European Conference on Power
Electronics and Applications, EPE '09, Spain, 2009, s. 1-8
[27] Frąckowiak L., Januszewski S., Energoelektronika, Część I – Półprzewodnikowe
przyrządy i moduły energoelektroniczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań, 2001

122 | S t r o n a

BIBLIOGRAFIA

[28] Frame S., Katsis D., Lee D.H., Borojevic D., Lee F.C., A three-phase zero voltage
transition inverter with inductor feedback, Virginia Power Electronics Center Seminar,
USA, 1996, s. 189-194
[29] Gaboury, M.J., Rausch, G.J., Osaka, S., Saving energy mode (SEM) for an interleaved
power factor correction (PFC) converter, Patent, US8476879 B2, USA, 2013
[30] Galea C., New topology of three phase soft switching inverter using a dual auxiliary
circuit, 15th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE, France,
2013, s. 1-9
[31] Gekeler M. W., Soft switching three level inverter with passive snubber circuit (S3L
inverter), Proceedings of the 14th European Conference on Power Electronics and
Applications, EPE, UK, 2011, s. 1-10
[32] Grafham D. E., Golden F. B., General Electric Company, SCR Manual, 6th ed. New
York, GE, 1979
[33] Haaf P., Harper J., Understanding diode reverse recovery and its effect on switching
losses Fairchild semiconductor Europe, Fairchild Power Seminar, 2007, s. 22-33
[34] Hiraki E., Nakaoka M., Sugimoto S., Ogawa S., Practical evaluations for three phase soft
switching inverter with high-frequency pulse-current transformer, IEEE 35th Annual
Power Electronics Specialists Conference, vol. 5, Gemany, 2004, s. 3957-3963
[35] Hiraki E., Tanaka T., Nakaoka M., Zero-voltage and zero-current soft-switching PWM
inverter, 36-th Power Electronics Specialists Conference, PESC, Brazil, 2005, s. 798-803
[36] Hołub M., Balcerak M., Jakubowski T., Topologie i sprawność przekształtników
energoelektronicznych dla fotowoltaiki, Wiadomości Elektrotechniczne, R.78, nr 2, 2010,
s. 24-30
[37] Hua G., Yang E., Jiang Y., Lee F.C., Novel zero-current transition PWM converters,
IEEE Transactions on Power Electronics, 1994, s. 601-606
[38] Huang R., Mazumder S.K., Soft switching schemes for multiphase dc/dc converter with
six-pulse modulated pulsating output, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition,
USA, 2009, s. 853-860
[39] Inaba C. Y., Yamazaki T., Yoshida M., Hiraki E., Konishi Y., Nakaoka M., Three phase
soft switching inverter with pulse current transformer assisted resonant snubbers, IEEE
International Symposium on Industrial Electronics Proceedings, vol. 2, South Korea
2001, s. 1106-1111
[40] Izydorczyk J., Pspice, Komputerowa symulacja układów elektronicznych, Helion,
Gliwice, 1993
[41] Jinrong Q., Khan A., Batarseh I., Turn-off switching loss model and analysis of IGBT
under different switching operation modes, 21st International Conference on Industrial
Electronics, Control, and Instrumentation, IEEE IECON, vol. 1, USA, 1995, s. 240-245
[42] Karyś S., Three-phase soft-switching inverter with coupled inductors, experimental
results, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, 59, Zeszyt 4,
Warszawa, 2011, s. 535-540
[43] Karyś S., Power loss comparison for the ARCP resonant inverter regard to control
method, Przegląd Elektrotechniczny, 84, nr. 11, 2008, s. 64-68
123 | S t r o n a

BIBLIOGRAFIA

[44] Keir A. S., Soft switched three-phase inverter with staggered resonant recovery system,
Patent US5576943, USA, 1996
[45] Kempski A., Schmidt S., Analiza pracy falowników napięcia z twardą i miękką
komutacją w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), Przegląd
Elektrotechniczny, nr. 6, 2004, s. 620-623
[46] Keyhani H., Toliyat H.A., A soft-switching three-phase ac-ac converter with a highfrequency ac link, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, ECCE, USA,
2012, s. 1040-1047
[47] Khalilian M., Farzanehfard H., Adib E., A novel quasi-resonant three-phase softswitching inverter, 3rd Power Electronics and Drive Systems Technology, PEDSTC, Iran,
2012, s. 471-476
[48] Khalilian M., Zadeh A.D., Adib E., New three-phase zero-voltage switching PWM
inverter using resonant DC-link, The 6th Power Electronics, Drive Systems &
Technologies Conference, PEDSTC, Iran, 2015, s. 521-526
[49] Klęczar G., Układ sterowania trójfazowego falownika napięcia, ze wspomaganiem
przełączania elementów, Praca magisterska, Instytut Elektromechanicznych Przemian
Energii, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2015
[50] Lai J.S., Young R.W., Ott G.W., White C.P., Mckeever J.W., Chen D.S., A novel
resonant snubber based soft switching inverter, Applied Power Electronics Conference
and Exposition, IEEE-APEC, USA, 1995, s. 797-803
[51] Li Y., Lee F.C., Design considerations of a 50 KW soft transition inverter with zerocurrent and near-zero-voltage switching, Applied Power Electronics Conference and
Exposition, IEEE APEC’01. vol.2, USA, 2001, s. 931-937
[52] Li Y., Lee F.C., Boroyevich D., A Three-Phase Soft-Transition Inverter with a Novel
Control Strategy for Zero-Current and Near Zero-Voltage Switching, IEEE Transactions
on Power Electronics, vol. 16, 2001, s. 710-723
[53] Liu Y., Wu W., Blaabjerg F., Chung H.S., A modified two-level three-phase quasi-softswitching inverter, Twenty-Ninth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference
and Exposition, APEC, USA, 2014, s. 261-267
[54] Mandrek S., Pośredni przemiennik częstotliwości z quasi-rezonansowym obwodem
równoległym, Rozprawa doktorska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika
Gdańska, Gdańsk, 2007
[55] Mao H., Lee F.C., An improved zero-voltage-transition three-phase rectifier/inverter,
International Power Electronics Conference, IEEE-IPEC, USA, 1995, s. 848-853
[56] Mao H., Lee F.C., Zhou X., Boroyevich D., Improved zero-current transition converters
for high power applications, IEEE Industry Applications Society, IEEE-IAS, 1996,
s. 1145-1152
[57] Mao H., Lee F.C., Zhou X., Dai H., Novel soft switched three-phase voltage source
converters with reduced auxiliary switch stresses, 27th Annual IEEE Power Electronics
Specialists Conference, PESC, Italy, 1996, s. 443-448

124 | S t r o n a

BIBLIOGRAFIA

[58] Martinez B., Li R., Ma K., Xu D., Hard switching and soft-switching inverters efficiency
evaluation, International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS,
China, 2008, s. 1752-1757
[59] Maswood A.I., A switching loss study in SPWM igbt inverter, 2nd IEEE International
Conference on Power and Energy. PECon’08, Malaysia, 2008, s. 609-613
[60] Mazgaj W., Rozegnał B., Szular Z., A novel soft switching system for three phase voltage
source inverter, Czasopismo Techniczne, seria Elektrotechnika, 2-E/2016, s. 3-15
[61] Mazgaj W., Rozegnał B., Szular Z., Sposób łagodnego przełączania tranzystorów
trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia oraz układ łagodnego
przełączania tranzystorów trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia,
Patent, PAT.226065, 2016
[62] Mazgaj W., Rozegnał B., Szular Z., Sposób łagodnego przełączania tranzystorów
trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia oraz układ łagodnego przełączania
tranzystorów trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia, Zgłoszenie patentowe
dodatkowe, P. 415597, 2016
[63] Mazgaj W., Rozegnał B., Szular Z., Sposób łagodnego przełączania tranzystorów
trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia oraz układ łagodnego przełączania
tranzystorów trójfazowego, dwupoziomowego falownika napięcia, Zgłoszenie patentowe
dodatkowe, P. 418673, 2016
[64] Mazgaj W., Rozegnał B., Szular Z., Switching losses in three-phase voltage source
inverters, Technical Transactions. Electrical Engineering, Iss. 2-E, 2015, s. 47-60
[65] Mazgaj W., Rozegnał B., Szular Z., Trójfazowy dwupoziomowy falownik napięcia
z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania, Przegląd
Elektrotechniczny, r. 92, nr 3, 2016, s. 148-153
[66] McMurray W., SCR inverter commutated by an auxiliary impulse, IEEE Transactions on
Communication and Electronics, vol. 83, 1964, s. 824-829
[67] Mori M., Kobayashi H., Saiki T., Nagasu M., Sakano J., Saitou R., 3.3 kV punchthrough
IGBT with low loss and fast switching, IEEE International Symposium on Power
Semiconductor Devices, ISPSD '97, Germany, 1997, s. 229-232
[68] Nowak M., Barlik R., Poradnik inżyniera energoelektronika, PWN, Warszawa, 2016
[69] Panda B., Bagarty D.P., Behera S., Soft-switching dc-ac converters, a brief literature
review, International Journal of Engineering Science and Technology, vol. 2, 2010,
s. 7004-7020
[70] Paszek W., Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego, Helion, Gliwice, 1998
[71] Peng F.Z., Adams D.J., An auxiliary quasi-resonant tank soft-switching inverter, ThirtyFifth IAS Annual Meeting and World Conference on Industrial Applications of Electrical
Energy, vol. 4, Italy, 2000, s. 2397-2403
[72] Peng F.Z., Gui-Jia S., Tolbert L.M., A passive soft-switching snubber for PWM inverters,
IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 19, 2004, s. 363-370
[73] Petterteig A., Lode J., Undeland, T.M., IGBT turn-off losses for hard switching and with
capacitive snubbers, IEEE Conference of Industry Applications Society Annual Meeting,
vol. 2, USA, 1991, s. 1501-1507
125 | S t r o n a

BIBLIOGRAFIA

[74] Pou, J., Osorno, D., Zaragoza, J., Jaen, C., Ceballos, S., Power losses calculation
methodology to evaluate inverter efficiency in electrical vehicles, 7th International
Conference-Workshop of Compatibility and Power Electronics, CPE, Estonia, 2011,
s. 404-409
[75] Rajapakse A.D., Gole A.M., Wilson P.L., Approximate Loss Formulae for Estimation of
IGBT switching losses through EMTP-type simulations, International Conference on
Power Systems Transients, IPST’05, Canada, 2005, s. 1-6
[76] Rashid M.H., Power electronics handbook, Academic Press, San Diego, USA, 2001
[77] Rigbers K., Lirkenst P., Wendtt M., High-efficient soft-switching converter for threephase grid connections of renewable energy systems, International Conference on Power
Electronics and Drives Systems, PEDS, Malaysia, 2005, s. 246-250
[78] Rodríguez J., Lai J.S., Peng F.Z., Multilevel inverters: a survey of topologies controls and
applications, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 49, 2002, s. 724-737
[79] Shukla J., Fernandes B.G., Three-phase soft switched PWM inverter for motor drive
application, Electric Power Applications, IET, vol. 1, 2007, s. 93-104
[80] Sikorski A., Porównanie właściwości wektorowych metod regulacji momentu
i strumienia maszyny indukcyjnej (dtc i foc), Zeszyty Problemowe, Maszyny Elektryczne,
nr 72/2005, 2005 s. 219-224
[81] Skvarenina T.L., The power electronics handbook, Industrial Electronics Series, CRC
Press, Boca Raton, USA, 2002
[82] Sun P., Lai J., Qian H., Yu W., Smith C., Bates J., High efficiency three-phase softswitching inverter for electric vehicle drives, IEEE Vehicle Power and Propulsion
Conference, VPPC '09, USA, 2009, s. 761-766
[83] Szular Z., Koncepcje przekształtników tyrystorowych o zmiennej topologii połączeń
w aspekcie zastosowania do rozruchu silników indukcyjnych klatkowych, Rozprawa
doktorska, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki, 2010
[84] Tomasin P., A novel topology of zero-current switching voltage source PWM inverter for
high power applications, Power Electronics Specialists Conference IEEE-PESC, USA,
1995, s. 1245-1251
[85] Tunia H., Winiarski B., Podstawy energoelektroniki, WNT Warszawa, 1987
[86] Vechalapu K., Bhattacharya S., Van Brunt E., Ryu S., Grider D., Palmour J.W.,
Comparative Evaluation of 15-kV SiC MOSFET and 15-kV SiC IGBT for medium voltage
converter under the same dv/dt conditions, IEEE Journal of Emerging and Selected
Topics in Power Electronics, vol. 5, 2017, s. 469-489
[87] Vlatkovic V., Borojevic D., Lee F.C., Cuadros C., Gataric S., A new zero-voltage
transition, three phase PWM rectifier/inverter circuit, Power Electronics Specialists
Conference, PESC '93, USA, 1993, s. 868-873
[88] Vlatkovic V., Borojevic D., Lee F.C., Zero-voltage switched three-phase PWM rectifier
inverter circuit, Patent, US5432695, USA, 1995

126 | S t r o n a

BIBLIOGRAFIA

[89] Wang K., Jiang Y., Dubovsky S., Hua G., Boroyevich D., Lee F.C., Novel DC rail soft
switched three-phase voltage source inverters, IEEE Transactions on Industry
Applications, vol. 33, 1997, s. 509-517
[90] Wu W., Geng P., Chen J., Ye Y., A novel three-phase quasi-soft-switching DC/AC
inverter, IEEE International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation
Systems, PEDG, China, 2010, s. 477-480
[91] Xu D., Feng B., Novel ZVS three-phase PFC converters and zero voltage switching space
vector modulation (ZVS-SVM) control, IEEE First International Conference on Power
Electronics Systems and Applications, China, 2004, s. 30-37
[92] Yamamoto M., Yoshida M., Iwamoto H., Hiraki E., Sugimoto S., Kouda I., Nakaoka M.,
Three-phase voltage source NPC soft-switching inverter for interactive energy storage
plants, The 21st International Telecommunication Energy Conference, INTELEC '99
Dania, 1999, s. 492-498
[93] Yamamoto M., Hiraki E., Ando M., Nakaoka M., 3-level 3-phase voltage-fed softswitching inverter with new space voltage vector modulation scheme for dispersed new
energy power supply and its feasible evaluations, IEEE Power Engineering Society
Winter Meeting, Singapore, 2000, s. 2465-2470
[94] Yoshitsugu J., Hiraki E., Nakaoka M., Inoue K., Active edge-resonant DC link snubberassisted three phase soft switching inverter for AC servo drive, The 27th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON '01, vol. 2, USA, 2001,
s. 856-861
[95] Yu H., Dong W., Song B.M., Lai J., Variable timing control for coupled inductor
feedback ZVT inverter, The Third International IEEE Power Electronics and Motion
Control Conference, IPEMC, China, 2000, s. 1138-1143
[96] Zhang H., Chu E., Liu X., Wang Q., Hou L., Resonance electrode type three phase soft
switch inverter circuit, Patent, CN101478258 B, China, 2010

127 | S t r o n a

DODATEK 1

128 | S t r o n a

DODATEK 1

129 | S t r o n a

DODATEK 1

130 | S t r o n a

DODATEK 1

131 | S t r o n a

DODATEK 1

132 | S t r o n a

DODATEK 1

133 | S t r o n a

DODATEK 1

134 | S t r o n a

DODATEK 1

135 | S t r o n a

DODATEK 1

136 | S t r o n a

DODATEK 2

Falownik
z
układem
miękkiego
indukcyjnym - wersja bazowa

przełączania

obciążony

silnikiem

*--------------------------------------------------------------------.PARAM
Uz=1900
; napięcie zasilania
[V]
.PARAM
fo=1.5k
; częstotliwość napięcia wyjściowego
[Hz]
.PARAM
Ugmin=0
; napięcie bramki minimalne
[V]
.PARAM
Ugmax=15
; napięcie bramki maksymalne
[V]
.PARAM
tn=1u
; czas narastania impulsu bramkowego
[s]
.PARAM
to=1u
; czas opadania impulsu bramkowego
[s]
.PARAM
td=30u
; czas opóźnienia załączenia łącznika
pomocniczego
[s]
.PARAM
tw=0u
; czas "wyprzedzenia" wyłączenia łącznika
pomocniczego
[s]
.PARAM
tm=2u
; czas martwy (dla łączników głównych
i pomocniczych)
[s]
.PARAM
tp=50u
; czas przewodzenia łączników pomocniczych
[s]
.PARAM
k=0
; <1> czas przewodzenia wynikający
z częstotliwości (fo)
; <0> czas przewodzenia zadawany
jest parametrem (tp)
.PARAM
fm=50
; częstotliwość fali modulującej
[Hz]
.PARAM
ma=0.8
; współczynnik głębokości modulacji amplitudy
.PARAM
pk=1
; współczynnik kształtu przebiegu
piłokształtnego
.PARAM
fi=0
[Hz]
.PARAM
fout={fo/10}
[Hz]
.PARAM
L_rex=20u
; indukcyjność dławika zewnętrznego
[H]
.PARAM
L_rin=20u
; indukcyjność dławika wewnętrznego
[H]
.PARAM
Cr=4u
; pojemność kondensatora
[F]
.PARAM
ksp=-0.5
; {-sqrt(Lr2/Lr1)}
; współczynnik sprzężenia indukcyjnego
dławików środkowych(dodatnie lub ujemne)
.PARAM
Rz=-10
; rezystancja tymczasowa
[om]
*--------------------------------------------------------------------*
*
.PARAM
.PARAM
.PARAM
.PARAM
.PARAM
.PARAM

LISTA PARAMETRÓW SILNIKA INDUKCYJNEGO
------------------------------------Rs=0.00534 ; rezystancja fazy stojana
Rr=0.00534 ; rezystancja fazy wirnika
Lss=409.1u ; indukcyjność rozproszenia fazy stojana
Lsr=409.1u ; indukcyjność rozproszenia fazy wirnika
Lm=9.289m
; indukcyjność główna
p=3
; liczba par biegunów

[om]
[om]
[H]
[H]
[H]
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.PARAM
J=61.5
; moment bezwładności
[kg*m^2]
.PARAM
D=73.6879
; współczynnik dyssypacji
[N*m*s/rad]
.PARAM
Tz=0 ;
; moment obciążenia zewnętrznego
[N*m]
.PARAM
om_0=104.2 ; początkowa prędkość kątowa wirnika [rad/s]
*--------------------------------------------------------------------*
LISTA PARAMETRÓW POMOCNICZYCH
*
----------------------------.PARAM
Ls={Lss+Lm} ; indukcyjność fazy stojana[H]
.PARAM
Lr={Lsr+Lm} ; indukcyjność fazy wirnika[H]
.PARAM
LmLr={Lm/Lr}
.PARAM
LmLs={Lm/Ls}
.PARAM
psqrt3={p*sqrt(3)}
.PARAM
LmRs={Lm/Rs}
.PARAM
LrRr={Lr/Rr}
.PARAM
Te={sqrt(3)*p*Lm/Rs/Rr}
.PARAM
omo={2*pi*fo}
.PARAM
omf={2*pi*fm}
.PARAM
c1={2*tm*fo}
.PARAM
c2={td+tp}
.PARAM
c3={omo*td}
.PARAM
c4={omf*td}
.PARAM
c5={omo*c2}
.PARAM
c6={omf*c2}
.PARAM
al={2*pi/3}
.PARAM
pi=3.1415926535897932384626433832795
*--------------------------------------------------------------------*
PARAMETRY SYMULACJI
*
------------------.TRAN
1m 2 1 0.5u UIC ; all
.OPTIONS itl4=500 reltol=0.03 numdgt=5 node ;abstol=1n opts
.PROBE
V(2,5) I(S1) I(D1z) V(13,2) I(S1p) I(D1zp) V(22) V(122)
+I(Rs1) I(Rs2) I(Rs3) V(650) I(GTe)
*+ V(900) V(901) V(902) V(903) V(2,5) V(13,2) V(13,14) V(650)
*+ V(6,9) V(6,15) V(9,16) V(10,14)
*+ I(S1) I(D1z) I(Do1) I(S1p) I(D1zp) I(D_1) I(C1p)
*+ I(S2) I(D2z) I(D_2) I(S2p) I(D2zp) I(Do2)
*+ I(L1x) I(L2x) I(L1) I(L2) I(C2p)
*+ V(22) V(122) I(Rs1) I(GTe) I(ITm)
*--------------------------------------------------------------------*
*

DEFINICJA MODELU TRANZYSTORA I DIODY
------------------------------------

.MODEL dioda D
BV=10k RS=1m cjo=10p
.MODEL tranz VSWITCH
ROFF=10k RON=1000u VOFF=0 VON=15
*---------------------------------------------------------------------
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*
*
*
Eg1a
Eg2a
+
+
Egp1a
+
+
+
+
+
+
+
Egp2a
+
+
+
+
+
+
+
+
*
*
Eg1b
+
+
Eg2b
+
+
Egp1b
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Egp2b
+
+
+
+
+
+
+
+
+

900
901

902

903

904

905

906

907

STEROWANIE TRANZYSTORÓW
FAZA A
-----0
VALUE {Ugmax*(1+sgn(ma*sin(omf*TIME)0
VALUE {Ugmax*(1+sgn(-(ma*sin(omf*TIME))(-(1+c1)*asin(pk*sin(omo*TIME))/
asin(pk)+c1)))/2}
0
VALUE {Ugmax*(1+sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME-c4)asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/
asin(pk))*sgn(ma*sin(omf*TIME-c6)asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/
asin(pk))*sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME-c6)asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk))sgn(ma*sin(omf*TIME-c4)asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk)))0.5))/2}
0
VALUE {Ugmax*(1+sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME-c4)asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk))*
sgn(ma*sin(omf*TIME-c6)asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/
asin(pk))*sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME-c4)asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk))sgn(ma*sin(omf*TIME-c6)asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk)))0.5))/2}
FAZA B
-----0
VALUE {Ugmax*(1+sgn(ma*sin(omf*TIME-al)((1+c1)*asin(pk*sin(omo*TIME))/
asin(pk)+c1)))/2}
0
VALUE {Ugmax*(1+sgn(-(ma*sin(omf*TIME-al))(-(1+c1)*asin(pk*sin(omo*TIME))/
asin(pk)+c1)))/2}
0
VALUE {Ugmax*
(1+sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME-al-c4)asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk))*
sgn(ma*sin(omf*TIME-al-c6)asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk))*
sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME-al-c6)asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk))sgn(ma*sin(omf*TIME-al-c4)asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk)))0.5))/2}
0
VALUE {Ugmax*
(1+sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME-al-c4)asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk))*
sgn(ma*sin(omf*TIME-al-c6)asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk))*
sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME-al-c4)asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk))sgn(ma*sin(omf*TIME-al-c6)asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk)))0.5))/2}
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*
FAZA C
*
-----Eg1c
908
0
VALUE {Ugmax*(1+sgn(ma*sin(omf*TIME+al)+
((1+c1)*asin(pk*sin(omo*TIME))/
+
asin(pk)+c1)))/2}
Eg2c
909
0
VALUE {Ugmax*(1+sgn(-(ma*sin(omf*TIME+al))+
(-(1+c1)*asin(pk*sin(omo*TIME))/
+
asin(pk)+c1)))/2}
Egp1c 910
0
VALUE {Ugmax*
+
(1+sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME+al-c4)+
asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk))*
+
sgn(ma*sin(omf*TIME+al-c6)+
asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk))*
+
sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME+al-c6)+
asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk))+
sgn(ma*sin(omf*TIME+al-c4)+
asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk)))
+
-0.5))/2}
Egp2c 911
0
VALUE {Ugmax*
+
(1+sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME+al-c4)+
asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk))*
+
sgn(ma*sin(omf*TIME+al-c6)+
asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk))*
+
sgn(sgn(ma*sin(omf*TIME+al-c4)+
asin(pk*sin(omo*TIME-c3))/asin(pk))+
sgn(ma*sin(omf*TIME+al-c6)+
asin(pk*sin(omo*TIME-c5))/asin(pk)))+
0.5))/2}
*--------------------------------------------------------------------*
ZASILANIE
*
--------V1
1
10
pwl( 0
{3*Uz}
+
0.25 {3*Uz}
+
0.75
{Uz} )
*--------------------------------------------------------------------*
*
*
*
*
S1
*D1a
D1z
Do1
S2
*D2a
D2z
Do2

*****************
* PÓŁMOSTEK I
*
*****************

2
3
5
14
6
7
9
6

ŁĄCZNIKI GŁÓWNE
--------------5
900
5
2
5
9
901
9
6
15

0

0

tranz
dioda
dioda
dioda
tranz
dioda
dioda
dioda
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*
ŁĄCZNIKI POMOCNICZE
*
------------------S1p
13
2
902
0
tranz
*D1ap
12
2
dioda
D1zp
2
13
dioda
C1p
13
14
{Cr}
D_2
10
14
dioda
S2p
9
16
903
0
tranz
*D2ap
18
16
dioda
D2zp
16
9
dioda
C2p
15
16
{Cr}
D_1
15
1
dioda
*--------------------------------------------------------------------*
*
*
*
*
S3
*D3a
D3z
Do3
S4
*D4a
D4z
Do4

*****************
* PÓŁMOSTEK II *
*****************
ŁĄCZNIKI GŁÓWNE
--------------102
105
904
103
105
105
102
114
105
106
109
905
107
109
109
106
106 115

0

0

tranz
dioda
dioda
dioda
tranz
dioda
dioda
dioda

*
ŁĄCZNIKI POMOCNICZE
*
------------------S3p
113
102
906
0
tranz
*D3ap 112
102
dioda
D3zp
102
113
dioda
C3p
113
114
{Cr}
D_4
10
114
dioda
S4p
109
116
907
0
tranz
*D4ap 118
116
dioda
D4zp
116
109
dioda
C4p
115
116
{Cr}
D_3
115
1
dioda
*---------------------------------------------------------------------
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*
*
*

*****************
* PÓŁMOSTEK III *
*****************

*
*
S5
*D5a
D5z
Do5

ŁĄCZNIKI GŁÓWNE
--------------202
205
908
203
205
205
202
214
205

S6
*D6a
D6z
Do6

206
207
209
206

209
209
206
215

909

0

tranz
dioda
dioda
dioda

0

tranz
dioda
dioda
dioda

*
ŁĄCZNIKI POMOCNICZE
*
------------------S5p
213
202
910
0
tranz
*D5ap 212
202
dioda
D5zp
202
213
dioda
C5p
213
214
{Cr}
D_6
10
214
dioda
S6p
209
216
911
0
tranz
*D6ap 218
216
dioda
D6zp
216
209
dioda
C6p
215
216
{Cr}
D_5
215
1
dioda
*--------------------------------------------------------------------*
DŁAWIKI WEWNĘTRZE
*
----------------*
FAZA A
L1x
5
22
{L_rin}
L2x
22
6
{L_rin}
*
FAZA B
L3x
105
122
{L_rin}
L4x
122
106
{L_rin}
*
FAZA C
L5x
205
222
{L_rin}
L6x
222
206
{L_rin}
*--------------------------------------------------------------------*
DŁAWIKI ZEWNĘTRZE W WERSJI BAZOWEJ
*
---------------------------------*
FAZA A
L1
1
2
{L_rex}
L2
9
10
{L_rex}
*
FAZA B
L3
1
102
{L_rex}
L4
109
10
{L_rex}
*
FAZA C
L5
1
202
{L_rex}
L6
209
10
{L_rex}
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*--------------------------------------------------------------------*
SILNIK INDUKCYJNY
*
----------------Rs1
22 634
{Rs}
Rs2
122 635
{Rs}
Rs3
222 636
{Rs}
Ls1
634 637
{Ls}
IC=-170
Ls2
635 638
{Ls}
IC=-35
Ls3
636 639
{Ls}
IC=140
Es1
637
0
VALUE {LmLr*V(646,643)}
Es2
638
0
VALUE {LmLr*V(647,644)}
Es3
639
0
VALUE {LmLr*V(648,645)}
E1
0 641
VALUE {psqrt3*V(650)*
+
(LmRs*V(222,636)+LrRr*V(649,648))}
E2
642
0
VALUE {psqrt3*V(650)*
+
(LmRs*V(22,634)+LrRr*V(649,646))}
Er1
643 641
VALUE {LmLs*V(634,637)}
Er2
644
0
VALUE {LmLs*V(635,638)}
Er3
645 642
VALUE {LmLs*V(636,639)}
Lr1
646 643
{Lr}
IC=170
Lr2
647 644
{Lr}
IC=35
Lr3
648 645
{Lr}
IC=-140
Rr1
649 646
{Rr}
Rr2
649 647
{Rr}
Rr3
649 648
{Rr}
GTe
0 650
VALUE {Te*(V(22,634)*V(649,648)+
V(222,636)*V(649,646))}
ITm
650
0
pwl
( 0
0
+
2.5
0
+
2.501 {Tz} )
CT
650
0
{J}
IC={om_0}
RT
650
0
{1/D}
R10
10
0
10meg
*--------------------------------------------------------------------.END
*--------------------------------------------------------------------*---------------------------------------------------------------------
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