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Strategia sterowania półokresowego stosowana
w jednofazowych falownikach napięcia
Square wave switching control strategy used in single-phase voltage inverters
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę sterowania półokresowego w odniesieniu
do jednofazowych przekształtników DC-AC.
Głównymi zaletami omawianej metody półokresowego załączania łączników jest ograniczenie łączeniowych strat mocy oraz łatwość
sterowania. W odniesieniu do wymienionych
przekształtników przeprowadzono analizę
wybranych wielkości wyjściowych takich jak
napięcie i prąd odbiornika, których przebiegi
czasowe zostały poddane analizie. Omawiane
układy zostały zaimplementowane w programie PSIM. W odniesieniu do otrzymanych
wyników przeprowadzono krótką analizę
obejmująca m.in. sprawdzenie zawartości
harmonicznych w przebiegach napięć i prądów
oraz graficzną reprezentację współczynnika
THD.

Abstract. The article presents the square wave
switching control strategy with respect to
single-phase DC-AC converters. The main
advantages of the discussed square wave
switching control method are the reduction of
switching power losses and simple control
implementation. With respect to the mentioned converters, the analysis of selected
output parameters such as load voltage and
load current were analyzed. The analyzed
circuits have been implemented in the PSIM
program. With regard to the obtained results,
a short analysis was made. Checks of the
harmonic content of the calculated waveforms and currents and the graphical representation of the THD coefficient were done..

Słowa kluczowe: przekształtniki DC-AC, falowniki napięcia, metody modulacji, odkształcenia
napięć i prądów, współczynnik THD
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WSTĘP
Zwykle istnieją dwa sposoby przekazywania energii elektrycznej. Prąd stały
(DC) pochodzący ze źródła stałego napięcia, np. paneli fotowoltaicznych (z jęz.
ang.: PV panel), jest wykorzystywany do transmisji energii elektrycznej na niewielkie odległości, chociaż pojawiają się coraz częściej linie przesyłowe prądu stałego (z
jęz. ang.: HVDC) [Rashid, 2013]. Na dzień dzisiejszy zasadnicza transmisja energii
odbywa się jednak z wykorzystaniem prądu przemiennego (z jęz. ang.: AC), stąd
większość urządzeń przystosowana jest do zasilania z linii prądu przemiennego. W
przypadku odnawialnych źródeł energii (np. panele PV), które w dużej mierze są
źródłami napięcia stałego, konieczne staje się transformowanie prądu stałego na
napięcie przemienne najczęściej o regulowanych parametrach. Do tego celu doskonale nadają się falowniki. Jednakże należy mieć świadomość, iż urządzenia te w
zależności od zastosowanej topologii i strategii sterowania wprowadzają do linii
zasilającej odkształcenia, co znacznie ogranicza jakość energii elektrycznej [Piróg,
1998, Piróg, 2006]. Szczególne znaczenie ma to w przypadku sieci autonomicznych, w którym falownik jest jedynym źródłem napięcia. Niestety, jest to powszechne zjawisko w większości tanich układów przekształtnikowych. Proponowane badania pozwolą czytelnikowi na zobrazowanie pracy układów przekształtnikowych i podjęciu decyzji odnośnie metod modulacji zapewniających uzyskanie
jak najlepszego kształtu napięcia i prądu przy jednoczesnym zachowaniu prostoty
rozwiązania. Celem pracy było zaprezentowanie i analiza wybranych metod modulacji stosowanych w jednofazowych falownikach napięcia. W wyniku wykonanych obliczeń otrzymano informacje na temat zawartości harmonicznych przebiegach napięć i prądów układów przekształtnikowych poddanych weryfikacji.

WPROWADZENIE
Falownik jest urządzeniem sprzęgającym dwa źródła energii. Zasadniczo falowniki można podzielić na falowniki napięcia i falowniki prądu. W przypadku falownika napięcia na wejściu znajduje się dynamiczne źródło napięcia DC, na wyjściu układu zaś dynamiczne źródło prądu AC, którego parametry są ustalone i
możliwe do zmiany w określonych granicach. W artykule odniesiono się do falowników napięcia. Przekształcenie energii jest możliwe dzięki zastosowaniu elemen273
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tów półprzewodnikowych sterowanych. Najczęściej są to tranzystory mocy MOSFET (z jęz. ang.: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) lub IGBT (z jęz.
ang.: Insulate Gate Bipolar Transistor). Tranzystory MOSFET ze względu na krótkie
czasy związane z procesami łączeniowymi są stosowane w układach wymagających znacznej częstotliwości łączeń. Ograniczeniem dla tych tranzystorów jest
duża rezystancja drenu w przypadku tranzystorów wysokonapięciowych i związane z tym straty mocy przewodzenia. Tranzystory IGBT ze względu na quasi-stały
spadek napięcia kolektor-emiter charakteryzują się mniejszymi stratami w stosunku do tranzystora MOSFET pracującego w tych samych warunkach napięciowych.
Wadą natomiast tego rodzaju tranzystorów są stosunkowo niskie maksymalne
częstotliwości łączeń [Iwan, 2011]. Właściwości generowanego napięcia wyjściowego zależą od sposobu sterowania przekształtnika, a dokładniej od sposobu
załączania kluczy tranzystorowych.
Najprostszym sposobem jest załączanie każdego tranzystora na czas równy
połowie okresu napięcia wyjściowego. Wadą takiego rozwiązania mimo korzystnej, niskiej częstotliwości łączeń elementów półprzewodnikowych jest prostokątny
przebieg napięcia wyjściowego charakteryzujący się dużą zawartością harmonicznych szczególnie niskiego rzędu. Inny rodzaj sterowania to metody modulacji szerokości impulsów MSI, wymagające znacznie większych częstotliwości łączeń.
Rozwój przyrządów półprzewodnikowych mocy spowodował jednak, że możliwe
jest wykonanie takich falowników. Nowoczesne elementy półprzewodnikowe są w
stanie pracować przy dużych częstotliwościach przełączających, nie powodując
nadmiernych strat mocy. Stosowane techniki modulacji różnią się pod względem
skomplikowania i uzyskanych efektów. Przykładowo techniki sterowania można
optymalizować pod względem minimalizacji strat, wahań momentu obrotowego
czy minimalizacji hałasu w zależności od zastosowania i zapotrzebowania. Stosowanie urządzeń energoelektronicznych wraz z zintegrowanym sterowaniem i
siecią informatyczną, pozwala na ich efektywne i opłacalne wykorzystanie oraz
kontrolę odbiornika poprzez nie zasilanego. Nadzorowane procesy mogą być wykonywane bez zbędnych strat energii poprzez prostą zmianę częstotliwości napięcia zasilającego silnik elektryczny. Najczęściej falowniki napięcia wykorzystywane
są do zasilania silników elektrycznych oraz do przekształcania energii ze źródeł
odnawialnych. Metody wykorzystywane w układach sterowania do uzyskiwania
odpowiedniego sygnału napięcia na wyjściu nazywamy metodami modulacji.
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Metoda modulacji szerokości impulsów stosowana w przekształtnikach
DC/AC polega na uśrednieniu za pomocą dostępnego napięcia stałego, żądanego
napięcia sinusoidalnego o zadanej amplitudzie i częstotliwości. Najprostszy sposób
uśredniania polega na porównaniu przebiegu sinusoidalnego z przebiegiem trójkątnym. W efekcie tego uśredniania powstaje ciąg impulsów prostokątnych
przyjmujących naprzemiennie wartość napięcia wejściowego, wartość zerową lub
wartość ujemną napięcia zasilającego. Ta metoda daje mniejsze harmoniczne
niskich rzędów w odniesieniu do przebiegów prostokątnych napięcia wyjściowego
uzyskiwanych w metodzie półokresowego sterowania łączników półprzewodnikowych. Jednakże nadal napięcie wyjściowe nie jest sinusoidalne, tak jak ma to
miejsce w przypadku zasilania sieciowego. Uzyskanie przebiegu napięcia wyjściowego o kształcie sinusoidy wymaga zastosowania elementów filtrujących, które
zwiększają wymiary gabarytowe i koszty proponowanego rozwiązania.

FALOWNIKI JEDNOFAZOWE
Wybrane topologie falownika jednofazowego wykonane w programie symulacyjnym PSIM przedstawiono na rysunku 1. W celu zobrazowania wpływu
odbiornika na przebiegi wielkości wyjściowych falowników, założono zmianę wartości indukcyjności w obwodach obciążających falowniki.
a)

b)

c)
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Rysunek 1. Wybrane topologie jednofazowych falowników napięcia w układach: a)
półmostkowym, b) mostkowym, c) transformatorowym przeciwsobnym
Figure 1. Selected topologies of single-phase voltage inverters in systems: a) full
bridge, b) half-bridge, c) push-pull
Źródło: opracowanie własne.

METODA MODULACJI NAPIĘCIA POPRZEZ PÓŁOKRESOWE ZAŁĄCZANIE TRANZYSTORÓW W
FALOWNIKU PÓŁMOSTKOWYM

Układ falownika półmostkowego przedstawiony na rysunku 1.a jest rzadko
wykorzystywany w praktyce ze względu na konieczność stosowania podwójnego
napięcia zasilania w stosunku do wartości napięć zasilających pozostałe topologie
falowników prezentowane na rysunku 1. Jego zaletą jest natomiast mniejsza liczba elementów aktywnych. Przebiegi sygnałów sterujących (S1_1 i S2_1) napięcia
(Uodb) i prądu (Iodb) odbiornika dla różnych wartości indukcyjności w obwodzie
obciążenia zostały przedstawione na rysunku 2. Podając symetryczny sygnał sterujący na bramki tranzystorów, uzyskuje się napięcie wyjściowe o kształcie prostokątnym. Kształt prądu odbiornika zależy od parametrów obwodu obciążenia. Jego
przebieg może być wyznaczony przez rozwiązanie równań różniczkowych opisujących obwód obciążenia. Inny sposób polega na rozłożeniu przebiegu napięcia w
szereg Fouriera i wyznaczenie prądu obliczając składowe prądu dla kolejnych harmonicznych.
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Rysunek 2. Przebiegi sygnałów sterujących (S1_1 i S2_1) napięcia (Uodb) i prądu
(Iodb) odbiornika dla różnych wartości indukcyjności odbiornika
Figure 2. Waveforms of: control signals (S1_1 and S2_1), the load voltage (Uodb) and load
current (Iodb) for different inductor values
Źródło: opracowanie własne.

Napięcie odbiornika można przedstawić za pomocą rozwinięcia Fourier’a
[Tunia, 2003]:

gdzie k=1,3,5...(2n+1).
Wartość maksymalną podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego
określa zależność:

Prąd wyznacza się jako sumę szeregu:

gdzie

/2.

ki= k +

W przedstawionych przebiegach napięcia i prądu znajdują się harmoniczne.
Harmoniczne te przyjmują nieparzyste krotności częstotliwości podstawowej od 0
do ∞. Zawartość poszczególnych harmonicznych przedstawiono na rysunku 3.
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Rysunek 3. Rozkład harmonicznych napięcia i prądu odbiornika dla różnych wartości
indukcyjności odbiornika
Figure 3. Harmonic distribution of load voltage and current for different inductor
values
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Wartość współczynnika THD napięcia i prądu odbiornika dla różnych
wartości indukcyjności odbiornika
Figure 4. THD value of the voltage and current of the load for different values of the
load inductances
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Źródło: opracowanie własne.

Omówiony układ falownika półmostkowego nie umożliwia regulacji wartości napięcia wyjściowego, w przypadku gdy na wejściu falownika znajduje się nieregulowane źródło napięcia stałego.

METODA MODULACJI NAPIĘCIA POPRZEZ PÓŁOKRESOWE ZAŁĄCZANIE TRANZYSTORÓW W
FALOWNIKU MOSTKOWYM

Układ pełnego mostka jest najczęściej wykorzystywaną topologią falownika
jednofazowego. Metoda półokresowego załączania tranzystorów jest także wykorzystywana w układach mostkowych niosąc jednak ograniczenia co do możliwości
regulacji wartości napięcia. Zastosowanie układu mostka jak na rysunku 1.b, przy
przesuwaniu fazowym sygnałów sterujących łącznikami umieszczonymi w obydwu
gałęziach przekształtnika, pozwala na zmianę wartości napięcia odbiornika.

Rysunek 5. Przebiegi sygnałów sterujących (S1_1 i S2_1) napięcia (Uodb) i prądu
(Iodb) odbiornika dla różnych wartości indukcyjności odbiornika
Figure 5. Waveforms of: control signals (S1_1 and S2_1), the load voltage (Uodb) and load
current (Iodb) for different inductor values
Źródło: opracowanie własne.

279

Strategia sterowania półokresowego stosowana w jednofazowych falownikach napięcia

Rysunek 6. Rozkład harmonicznych napięcia i prądu odbiornika dla różnych wartości
indukcyjności odbiornika
Figure 6. Harmonic distribution of load voltage and current for different inductor
values
Źródło: opracowanie własne.

Tranzystory załączane są parami S2,S3 oraz S1,S4. W tej metodzie czas załączenia tranzystorów S2 i S4 jest opóźniony w stosunku tranzystorów S1 i S3 o 60 .
Przebiegi sygnałów sterujących oraz napięcia i prądu odbiornika pokazano na
rysunku 5. Poprzez chwilowe przewodzenie tylko jednego tranzystora w gałęzi
powodujemy opóźnione załączenie drugiego tranzystora, przez co uzyskujemy
regulację wartością średniego czasu przewodzenia w okresie.

METODA MODULACJI NAPIĘCIA POPRZEZ PÓŁOKRESOWE ZAŁĄCZANIE TRANZYSTORÓW
W JEDNOFAZOWYM TRANSFORMATOROWYM PRZECIWSOBNYM FALOWNIKU NAPIĘCIA

Falownik napięcia przedstawiony na rysunku 1c, wymaga zastosowania
transformatora z dzielonym uzwojeniem strony pierwotnej. W celu określenia
wartości napięcia tak sterowanego falownika zakłada się ciągłość prądu wyjściowego podczas przełączania tranzystorów.
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Rysunek 7. Przebiegi sygnałów sterujących (S1_1 i S2_1) napięcia (Uodb) i prądu
(Iodb) odbiornika dla różnych wartości indukcyjności odbiornika
Figure 7. Waveforms of: control signals (S1_1 and S2_1), the load voltage (Uodb)
and load current (Iodb) for different inductor values

W szczególności gdy tranzystor T1 jest załączony, a T2 wyłączony, prąd odbiornika przyjmuje wartości dodatnie w przeciwnym wypadku –ujemne. Napięcie
wyjściowe (wartość maksymalna podstawowej harmonicznej) jest dane prostą
zależnością [Tunia, 2003]:

W tym równaniu n jest zwojową przekładnią transformatora (n -liczba zwojów dzielonych uzwojeń strony pierwotnej, przy założeniu, że strona wtórna jest
sprowadzona do jedności - n:1). Falownik w układzie przeciwsobnym może być
sterowany za pomocą metody półokresowego załączania kluczy tranzystorowych.
Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi napięć i prądów wyjściowych oraz sygnałów sterujących tranzystorami przy założeniu że przekładnia zwojowa n=2, o skutkuje dwukrotnie większą amplitudą napięcia w stosunku do rozwiązania z rysunku
1b, przy zastosowaniu źródła napięcia o tej samej wartości.
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Rysunek 8. Rozkład harmonicznych napięcia i prądu odbiornika dla różnych wartości
indukcyjności odbiornika
Figure 8. Harmonic distribution of load voltage and current for different inductor
values

Jak wynika z uzyskanych przebiegów obrazujących widmo harmonicznych i
współczynnik zawartości wyższych harmonicznych, nie różnią się one zasadniczo
od wielkości reprezentowanych dla topologii z rysunku 1a oraz rysunku 1b. Jedną z
głównych zalet przemiennika w układzie przeciwsobnym jest natomiast to, że jest
bardziej wydajny w przypadku niskonapięciowych źródeł sygnału, takich jak baterie, w odniesieniu do falownika pełno-mostkowego.
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Rysunek 9. Wartość współczynnika THD napięcia i prądu odbiornika dla różnych
wartości indukcyjności odbiornika
Figure 9. THD value of the voltage and current of the load for different values of the
load inductances

Wynika to z faktu, że spadek napięcia na więcej niż jednym łączniku szeregowym powoduje zwiększenie strat mocy. Falownik ten zapewnia również separację galwaniczna strony napięcia DC od strony napięcia AC.

PODSUMOWANIE
W pracy zaprezentowano implementację metody półokresowego sterowania dla trzech wybranych topologii jednofazowych falowników napięcia. Nowością w stosunku do literatury przedmiotu jest sprawdzenie widma harmonicznych analizowanych układów z wykorzystaniem programu do symulacji obwodów
energoelektronicznych PSIM oraz porównanie kształtu napięć i prądów wyjściowych w zależności od zmiany wartości indukcyjności w obwodzie obciążenia analizowanych układów. W przypadku stosowania metod półokresowego załączania
tranzystorów nie ma możliwości zmiany wartości amplitudy napięcia wyjściowego.
Jest to zasadnicza wada tego sposobu modulacji. Jednakże wartość amplitudy jest
zależna od zastosowanej topologii falownika. W przypadku falownika półmostkowego jest ona 2 razy mniejsza, niż wartość napięcia źródła zasilania. Dla falownika
mostkowego amplituda napięcia wyjściowego jest równa napięciu źródła, zaś w
przypadku falownika w układzie przeciwsobnym, wartość ta zależy od przekładni
zwojowej zastosowanego transformatora. Zaletami metody półokresowego załączania tranzystorów są niska częstotliwość łączeń i prosty sposób wykonania układu sterowania. Kształty przebiegów napięć i prądów w analizowanych układach
falowników nie różnią się zasadniczo. Stąd również rzędy harmonicznych występujących w przebiegach napięć i prądów są jednakowe.
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