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Összefoglaló

Napjainkban a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedésével egyre inkább
előtérbe kerülnek a fotovillamos konverterek. A napcellák ára az elmúlt tíz évben
jelentősen csökkent, de ennek ellenére a fotovillamos energia napjainkban még mindig
nagyon drága, azonban nagyobb teljesítmények esetén már rövid idő alatt is megtérülhet
a beruházás költsége. A fotovillamos konverterek tervezésénél az egyik kritikus
szempont a hatásfok, éppen ezért az elmúlt években számos hardver és szoftver
megoldás született a hatásfok növelésének érdekében. A hatásfok növelése mellett
azonban figyelembe kell vennünk a szabványok által előírt szigorú hálózatra kapcsolási
feltételeket is. A hálózatra kapcsolt napelemes rendszer hatásfokának növelésére több
megoldás is született, egyrészt a maximális teljesítményű pontot kereső algoritmusok
továbbfejlesztésével, új

főáramköri struktúrák kialakításával vagy változatlan

főáramköri elrendezés mellett a kapcsolási veszteségek csökkentésével. A kutatásom az
utóbbi módszerhez kötődik, célom a jelenlegi irányítási módszerek és főáramköri
elrendezések ismeretében olyan új irányítási stratégiák kidolgozása, melyek
alkalmazásával, a hagyományos főáramkörrel rendelkező konverterek jobb hatásfokkal,
a hálózati visszahatásra és a harmonikus torzításra vonatkozó szabványok betartása
mellett képesek üzemelni. További célom volt az új módszer hatékonyságának
szimulációval és amennyiben lehetséges megépített berendezésen méréssel történő
alátámasztása. A kutatásom keretében sikerült olyan új irányítási módszereket
kidolgoznom, amelyek a félvezető elemek kapcsolási veszteségének csökkentése mellett
a hálózatba injektált harmonikus áramokat is a vonatkozó szabványok által előírt
értékeken belül tartják. Külön kiemelném, hogy a téziseimben kidolgozott irányítási
módszerek nagy része már ipari alkalmazást is nyert és jelenleg több hazai és külföldi
gyártó napelemes konvertereiben alkalmazzák őket.
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Abstract

Nowadays with the wide spreading of renewable energy sources the photovoltaic
converters come into view increasingly. During the last decade the price of the
photovoltaic modules has decreased significantly even so the renewable energy is still
expensive. However, in case of higher power levels the costs of the investments can
return in short time. At designing of photovoltaic converters the most critical point is
the efficiency therefore during the last years several hardware and software solution
were developed to increase it. During the developments we also have to take into
account the strict prescription of the utility compatibility standards. To increase the
efficiency of a grid connected photovoltaic converter several solutions were developed,
the first group is the enhancement of maximal power point tracking methods, new main
circuit arrangements and new switching loss decreasing control strategies for existing
main circuits. My research work is connected to the last group. The main of my research
was to develop new control strategies for existing main circuit arrangements, with
which the existing power converters can transform the photovoltaic energy with higher
efficiency meanwhile keeping the strict prescription of the utility compatibility
standards. Additional aim was the check the efficiency of the newly developed control
strategies with simulations and if possible with measurements on existing power
converters. My research work was successful. I have developed three new control
strategies which are able to decrease the switching losses of the power semiconductors
while keeping the prescriptions of grid compatibility standards. Special highlight of my
work is that the newly developed control methods are already used in industrial
applications. Some company has used them in their converters.
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Jelölésjegyzék
Jelen fejezet a disszertációban előforduló legfontosabb téma specifikus fogalmakat
és jelöléseket hivatott tisztázni.
Jelölés
3SC
Cb
Cd
Cdc1
Cdc2
Ck
CMCC
Cpv
DPWM
DSP
DLF
da
db
dc
FPGA
HPWM
i1
i2
ia
ib
ib0
ib0-av
ibav
ibmax
ibsz1cs
ibsz1av
ibsz12av
ibsz2av
ibsz3av
ic
ic0
ic1
ic2
ic3

Jelentés
Háromállapotú irányítás, új modulációs módszer PV inverterekhez
Boost DC/DC konverter kimeneti kondenzátorának kapacitása
Differenciál módú L-C szűrő kondenzátorának kapacitása
DC köri kondenzátor kapacitása.
DC köri kondenzátor kapacitása.
Közös módú L-C szűrő kondenzátorának kapacitása.
Közös módú áram torzító hatását kompenzáló algoritmus
A napelemek kapacitása a föld felé.
Szaggatott áramvezetésen alapuló impulzusszélesség modulációs módszer
Digitális jelprocesszor
DC köri lebegtetés, új modulációs módszer PV inverterekhez
A kitöltési tényező az inverter „a” fázisában.
A kitöltési tényező az inverter „b” fázisában.
A kitöltési tényező az inverter „c” fázisában.
Felhasználó által programozható kapuelrendezés, irányítóegység
Hibrid impulzusszélesség modulációs módszer
Áramtrapézosító irányítás esetén a transzformátor primer árama.
Áramtrapézosító irányítás esetén a transzformátor szekunder árama.
Az inverter árama az „a” fázisban.
Az inverter árama a „b” fázisban.
3SC irányítás esetén a kapcsolási periódusban mintavételezett áram a „b”
fázisban
3SC irányítás esetén a kapcsolási periódusban mintavételezett áram és a
kapcsolási periódusra számított áramközépérték különbsége
3SC irányítás esetén a „b” fázis áramának kapcsolási periódusra számított
középértéke
3SC irányítás esetén a „b” fázis áramának csúcsértéke
Szg1 szaggatott vezetési állapot esetén a „b” fázis áramának csúcsértéke
Szg1 szaggatott vezetési állapot esetén a „b” fázis áramának középértéke
3SC irányítás esetén a „b” fázis áramának középértéke az Szg1 és Szg2
vezetési állapot határán
Szg2 szaggatott vezetési állapot esetén a „b” fázis áramának középértéke
Szg3 szaggatott vezetési állapot esetén a „b” fázis áramának középértéke
Az inverter árama a „c” fázisban.
3SC irányítás esetén a kapcsolási periódusban mintavételezett áram a „c”
fázisban
3SC irányítás esetén az 1.) vezetési állapot határán mintavételezett áram a
„c” fázisban
3SC irányítás esetén az 2.) vezetési állapot határán mintavételezett áram a
„c” fázisban
3SC irányítás esetén az 3.) vezetési állapot határán mintavételezett áram a
„c” fázisban
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3SC irányítás esetén a „c” fázis áramának kapcsolási periódusra számított
középértéke
Szg1 szaggatott vezetési állapot esetén a „ c” fázis áramának középértéke
Szg2 szaggatott vezetési állapot esetén a „ c” fázis áramának középértéke
Szg3 szaggatott vezetési állapot esetén a „ c” fázis áramának középértéke
Az inverter közös módú árama.
Az inverter DC köri árama.
Szigetelt kapus bipoláris tranzisztor, kapcsolóelem
Az inverter DC körből felvett árama.
Az inverter és a hálózat közé kapcsolt induktivitáson fellépő periodikus
áramcsúcs.
Egyfázisú inverter esetén a hálózati áram.
Az áramszabályozó alapjele.
Közös módú L-C szűrő fojtójának induktivitása.
Boost DC/DC konverter fojtójának induktivitása.
Differenciál módú L-C szűrő fojtójának induktivitása.
A transzformátor mágnesező induktivitása.
A transzformátor primer oldali szórási induktivitása.
A transzformátor szekunder oldali szórási induktivitása.
Maximális teljesítményű pontot kereső algoritmus
Hálózati nulla vezető.
Alapharmonikus meddőteljesítmény és felharmonikus injektáló irányítási
módszer
Áramvezetési állapot 3SC irányítás esetén.
Áramvezetési állapot 3SC irányítás esetén.
Áramvezetési állapot 3SC irányítás esetén.
Folyamatos áramvezetésre érvényes következő periódusra vonatkozó
félvezető bekapcsolási időtartam
Szg1 szaggatott vezetési állapot esetén a „b” fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam
Szg2 szaggatott vezetési állapot esetén a „b” fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam
Szg3 szaggatott vezetési állapot esetén a „b” fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam
Folyamatos áramvezetésre érvényes következő periódusra vonatkozó
félvezető bekapcsolási időtartam
Szg1 szaggatott vezetési állapot esetén a „c” fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam
Szg2 szaggatott vezetési állapot esetén a „c” fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam
Szg3 szaggatott vezetési állapot esetén a „c” fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam
Az Szg1 és Szg2 szaggatott vezetési állapot határán a „c” fázisra
vonatkozó bekapcsolási időtartam
Kapcsolási periódusidő.
Szg1 szaggatott vezetési állapot esetén a 2H IGBT ellenpárhuzamos
diódájának áramvezetési ideje
Szg2 szaggatott vezetési állapot esetén a 2H IGBT ellenpárhuzamos
diódájának áramvezetési ideje
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A 2H IGBT ellenpárhuzamos diódájának áramvezetési ideje az Szg1 és
Szg2 vezetési állapot határán
Szg3 szaggatott vezetési állapot esetén a 2H IGBT ellenpárhuzamos
diódájának áramvezetési ideje
Az 1L jelű félvezető diódájának bekapcsolt állapotához tartozó időtartam
Az 1H jelű félvezető bekapcsolt állapotához tartozó időtartam.
Teljes harmonikus torzítás.
Áramtrapézosító irányítás esetén a trapézosító IGBT vezérlésének ideje.
DC köri egyenfeszültség.
A DC köri feszültségszabályozó alapjele.
Áramtrapézosító irányítás esetén a transzformátor primer feszültsége.
Áramtrapézosító irányítás esetén a transzformátor szekunder feszültsége.
Hálózati feszültség az „a” fázisban.
Hálózati feszültség a „b” fázisban.
Hálózati feszültség a „c” fázisban.
Az inverter kimeneti feszültségvektorának „x” irányú komponense.
Az inverter kimeneti feszültségvektorának „y” irányú komponense.
Az inverter kimeneti feszültségvektorának alapjele
A napelem feszültsége.
Rezonáns, nulla áramnál kapcsoló csökkentett veszteségű kapcsolóüzemű
átalakító.
Rezonáns, nulla feszültségnél kapcsoló csökkentett veszteségű
kapcsolóüzemű átalakító.
Az inverter és a hálózat közé kapcsolt induktivitás áramhullámossága.
DLF irányítás esetén a lebegtetési szög alapjele.
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Bevezető
Napjainkban a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedésével egyre inkább
előtérbe kerülnek a fotovillamos konverterek. A napcellák ára az elmúlt tíz évben
jelentősen csökkent, de ennek ellenére a fotovillamos energia napjainkban még mindig
nagyon drága, azonban nagyobb teljesítmények esetén már rövid idő alatt is megtérülhet
a beruházás költsége. Ezért próbálnak meg a fejlesztők minél jobb hatásfokú
konvertereket kidolgozni, azonban mindeközben be kell tartani a hálózati visszahatásra
vonatkozó szigorú előírásokat is.
Az 1. ábrán az 1992-től 2006-ig terjedő időszakban beépített fotovillamos teljesítmény
látható az IEA PVPS (A Nemzetközi Energia Ügynökség napelemes energiarendszerek
programjában résztvevő országok) országokban. Sárgával a hálózatra kapcsolt
konverterek, míg kékkel az autonóm konverterek beépített teljesítménye látható MWban. Láthatjuk, hogy a napelemes konverterekkel kacsolatos beruházások jelentősen
megnőttek és egyre több leginkább hálózatra kapcsolt fotovillamos konverter került
beépítésre az adott országokban.

1. ábra Beépített fotovillamos teljesítmény az IEA PVPS országokban
(forrás: www.solarbuzz.com)
A 2. ábrán a 125W-nál nagyobb teljesítményű napelemek ára látható az európai és az
amerikai piacon az elmúlt pár évre vetítve. A napelemek ára jelenleg 5 Euro/Wp körül
mozog, de jelenleg is komoly törekvések vannak olyan új gyártási technológiák
kidolgozására, amelyek a napelemek árának csökkenését vonhatják maguk után. A távol
keleti piacokon már meg is jelentek a jóval olcsóbb napelemek.

2. ábra Napelemek árának alakulása 2001-től napjainkig
(forrás: www.solarbuzz.com)
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Ha piacképes fotovillamos rendszert szeretnénk előállítani, akkor a napelemek ára
mellett a fotovillamos konverter ára és rendelkezésre állási ideje a meghatározó. A
fotovillamos konverter ára általában a teljes hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszer
10-15%-át teszi ki. A fotovillamos konverterek fejlődésének köszönhetően kis és
közepes teljesítmény kategóriában (1kW-100kW) az inverter költsége több mint 50%-al
csökkent az elmúlt tíz év során. Az ár csökkenésének legfőbb oka a konverterek
tömeggyártásának növekedő volumene és az új irányítási technikák implementálása. A
2. ábrán látható, hogy a napelemek ára még mindig elég magas így a napelem/konverter
ár jelentősen nem változott. Energetikai szempontból nézve 1%-os hatásfokjavulás
esetén 1%-al kisebb teljesítményű napelemet kell beépíteni, azonban konverter árra
vetítve azt is jelenti, hogy 1%-os hatásfok növekedés körülbelül 10%-al értékesebb
fotovillamos konvertert eredményez, azaz ha 10%-al drágább konvertert használunk és
1%-al javítjuk az inverter hatásfokát, akkor a kimeneti teljesítmény-rendszerár arány
változatlan marad. Amint már említettem a fotovillamos energia napjainkban még
meglehetősen drága, ezért a fotovillamos konverterek tervezésénél az egyik kritikus
szempont a hatásfok.
Fotovillamos konverterek esetén többféle hatásfok számítási módszert alkalmaznak. Az
egyik megoldás az EU hatásfok meghatározása, amely az 5,10,20,50 és 100%-os
teljesítménynél mért hatásfokok súlyozott összegeként adja meg az eredő hatásfokot.
Másik lehetőség, hogy adott munkapontban adják meg az eredő hatásfokot. Az elmúlt
években számos hardver és szoftver megoldás született a hatásfok növelésének
érdekében. A fotovillamos rendszer hatásfokát többféle módon is lehet növelni:
1. Maximális teljesítményű pontot kereső algoritmusok továbbfejlesztésével
2. Csökkentett kapcsolási veszteség elérésével a főáramköri struktúra
átalakításával
3. Csökkentett kapcsolási veszteség elérésével új modulációs módszerek
alkalmazásával
Az első csoportba tartozó megoldások esetén a maximális teljesítményű pontot kereső
(MPPT) algoritmus továbbfejlesztésével próbálnak meg hatásfok növekedést elérni. Az
MPPT algoritmusokban közös, hogy ugyanazt a célfüggvényt többféle matematikai
megoldással próbálják meg optimalizálni, mint például egyszerűség, futási idő,
konvergálási idő, digitális vagy analóg megvalósítás vagy az alkalmazott szenzorok
típusai szerint.
A szakirodalomban rendkívül sok keresési módszert találhatunk, a teljesség igénye
nélkül ilyenek például a P&O (Perturb & Observ), IC (Incremental Conductance), AN
(Artificial Neural Network) és FL (Fuzzy Logic) algoritmusok. A felsorolt módszerek
rendkívüli mértékben különböznek egymástól összetettségükben, konvergálási
idejükben, az alkamazott érzékelők típusában és árukban egyaránt. A gyakorlatban és az
iparban leginkább a P&O és az IC algoritmusokat alkalmazzák. A következőkben
Roberto Faranda és Sonia Leva 2008-as összehasonlító elemzésének segítségével
tekintsük át a főbb MPPT módszereket és hatékonyságukat a legegyszerűbbtől a
legösszetettebbig haladva.
A CV (Constant Voltage) algoritmus a legegyszerűbb MPPT módszer, amelynek
segítségével a napelem feszültségét az MPP közeli pontban állandó
feszültségreferenciával tartjuk. A módszer feltételezi, hogy a napelem maximális
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teljesítményű pontjára a besugárzásnak és a hőmérsékletnek nincs nagy hatása és a
beállított feszültségreferencia jó közelítéssel a valóságos MPP-hez tartozó feszültség. A
módszer nagy hátránya, hogy ha más földrajzi helyen kerül felépítésre egy másik
napelemes rendszer, akkor a CV algoritmus használatához az adott hely besugárzási
adottságait fel kell térképezni és el kell tárolni, hogy a CV algoritmus használni tudja. A
CV algoritmus használatához egyedül a napelem feszültségét kell mérni, hogy a DC/DC
átalakító kitöltési tényezőjét be tudjuk állítani. Külön meg kell említeni, hogy kis
besugárzás esetén a CV módszer jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint bármely más
MPPT algoritmus, azért a CV módszert kombinálni szokták más algoritmusokkal is.
Komplexitásából adódóan az SC (Short Current Pulse Method) módszer a következő.
SC algoritmus esetén feltételezzük, hogy egy áramszabályozott konverterre dolgozik a
napelem. Az optimális munkaponti áram arányos a napelem rövidzárási áramával
különböző besugárzás és hőmérséklet mellett is. Az SC módszerhez mivel
áramszabályozott konverterünk van szükséges a napelem áramának és feszültségének
mérése, illetve szükséges egy megszakító vagy egy kapcsoló, amellyel a napelemet
rövidre lehet zárni. A napelem áramgenerátoros jellege miatt ez megtehető, mivel a
napelem rövidzárási árama kb. 20%-al nagyobb a névleges áramánál. A módszer
legnagyobb hátránya, hogy az MPPT során a rövidzárás alatt a napelem feszültsége
nulla, tehát ebből következik, hogy a hálózatba táplált teljesítmény is jó közelítéssel
nulla lesz. Következő módszer az OV (Open voltage) algoritmus. Az OV algoritmus
azon a megfigyelésen alapul, hogy az MPP-hez tartozó feszültség közelítően
megegyezik a napelem üresjárási feszültségének egy állandó hányadával. A
hőmérséklet és a besugárzás változása ennél a módszernél az MPP-ben közel 2%-os
hibát okoz. A gyakorlatban az OV módszer a napelem üresjárási feszültségének a 76%át használja fel az optimális munkapont beállításához. Ebben az esetben is hasonlóan az
előző módszerhez szükséges egy megszakító vagy egy kapcsoló beiktatása a körbe az
üresjárási feszültség meghatározásához. A módszer nagy hátránya, hogy az üresjárási
feszültég mérése során a hálózatba visszatáplált teljesítmény ismét nulla lesz.
A gyakorlatban leginkább alkalmazott módszer a P&O (Perturb and Observ) algoritmus.
A módszer működése során a napelem feszültségét vagy áramát folyamatosan
változtatjuk (növeljük vagy csökkentjük) és számítjuk vagy mérjük a leadott
teljesítményt. Az algoritmus az MPP-t abba az irányba tolja el, ahol a leadott
teljesítmény nagyobb volt. A módszer hátránya, hogy a napelem feszültségét minden
MPPT ciklusban megváltoztatjuk, ami járulékos veszteséget jelent. A gyakorlati
alkalmazásokban ezt a módszert a globális MPP meghatározására használják és kb.
óránként futtatják le a napelemes rendszeren. A módszer további hátránya akkor
jelentkezhet, ha az időjárási viszonyok (besugárzás, hőmérséklet) extrém gyorsan
változik. A P&O módszert a napelem MPP-jének lokális optimumban tartásához is
használhatjuk, ebben az esetben egy fix amplitúdójú és frekvenciájú jelet modulálunk a
feszültségreferenciára. A módszer alkalmazása esetén a napelem feszültségét és áramát
is mérnünk kell. A gyakorlatban még az IC (Incremental Conductance) algoritmust
alkalmazzák előszeretettel. Az IC módszer azon az összefüggésen alapul, hogy a
napelem számított vezetése és a vezetés inkrementális megváltozásának összege jó
közelítéssel nullát ad. Az összefüggést felhasználva a napelem vezetésének és az
inkrementális vezetésének arányát felhasználva az MPP helye meghatározható. Az MPP
helye, illetve iránya a vezetés és az inkrementális vezetés összegének előjeléből
meghatározható és a napelem a maximális teljesítményű pontba állítható. Abban az
esetben, ha az MPP-t megtaláltuk a P&O módszerrel a napelem az adott pontban
tartható. Az IC módszer nagy előnye, hogy ellentétben a P&O módszerrel extrém
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gyorsan változó környezeti viszonyok mellett is megfelelő teljesítményt nyújt. Néhány
gyakorlati megvalósításban az IC és a CV módszerek kombinációjával ia találkozhatunk.
Az MPPT módszerek közül a felsorolásban az utolsó a TM (Temperature Method)
módszer, amelyet komplexitása miatt a gyakorlatban nagyon ritkán alkalmaznak, de
elméleti szempontból mindenképpen említést érdemel. A napelem üresjárási feszültsége
erősen függ a hőmérséklettől, míg a rövidzárási árama erősen besugárzás függő, de a
hőmérséklettől gyakorlatilag alig függ. A TM algoritmusok a napelem hőmérsékletéből
meghatározzák közelítőleg a napelem üresjárási feszültségét és kombinálva az OV
módszerrel meghatározható a maximális teljesítményű pont. A módszer előnyei
megegyeznek az OV módszernél leírtakkal, hátránya viszont, hogy a napelem
hőmérsékletét mérni kell.
Az új generációs algoritmusok gyakorlatilag a fent említett alap módszerekre
támaszkodnak, illetve azoknak a továbbfejlesztései. 2008-ban Liu és Duan [1] az MPPT
módszerek közül a CV és P&O algoritmusokat használták egy hálózatra kapcsolt
konverterhez, amelyeket kiegészítettek egy adaptív szabályozóval. Minimális DC köri
feszültségvédelmet is alkalmaztak, hogy ha az MPPT során a feszültég a hálózati vonali
csúcsfeszültség alá kerülne, akkor leállítsa a konvertert, ezáltal megnövelve a rendszer
stabilitását. Ugyancsak 2008-ban Kang és Zhang [2] összehasonító méréseket végzett a
P&O és az IC MPPT algoritmusok között, amelyeket a leggyakrabban alkalmazzák a
fotovillamos konverterekben egyszerű felépítésük és gyors futási idejük miatt. A
mérések során hálózatra kapcsolt fotovillamos konvertereknél vizsgálták az MPPT
algoritmusok dinamikus tulajdonságait és kidolgozták a P&O algoritmus
továbbfejlesztett változatát, amely jobb teljesítményt mutat hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverterek esetén. Cavallaro és Chimento [4] 2009-ben előállt egy olyan
új MPPT algoritmussal, amelyhez nem szükséges a DC köri áram mérése, amely a
korábbi változatokban komoly zajokat és hibákat vitt be a rendszerbe. Az általuk
kidolgozott módszer előnye, hogy nincs szükség áramérzékelésre, viszont egy
modellalapú szabályozási sémát használ, amelyben a mind a napelem mind a
fotovillamos konverter real-time modellezve van az irányító DSP-ben, amihez rendkívül
nagy számítási kapacitás szükséges. A megvalósított fotovillamos rendszerekben
azonban ez a megoldás nem került még felhasználásra, mivel egy jól felépített
zajmentes áramérzékelés költsége a rendszerárhoz képest elhanyagolható.
Az MPPT algoritmusok fejlesztése meg korán sem ért véget, hiszen napjainkban
komoly erőfeszítéseket tesznek új módszerek kidolgozására. Kutatómunkámat nem erre
a témára fókuszáltam, hanem feltételeztem, hogy az általam vizsgált napelemes
konverter a lehető legjobb tulajdonságokkal rendelkező P&O és IC módszerekt
használja.
A második csoportba tartoznak a különféle rezonáns konverterek, amelyeknél kétféle
megoldást szoktak alkalmazni, a ZVS (Zero Voltage Switch) és a ZCS (Zero Current
Switch) típusokat. A kapcsolóelem vesztesége arányos a kapcsolóelem áramával és
feszültségével állandó kapcsolási frekvencia esetén. Mindkét megoldásra jellemző,
hogy úgy csökkentik le, illetve gyakorlatilag szüntetik meg a kapcsolási veszteséget,
hogy a be- és kikapcsolás alatt a ZVS elrendezésnél a kapcsolóelem feszültsége, míg
ZCS elrendezésnél a kapcsolóelem árama közel nulla legyen. Így elérhetővé válik, hogy
a kapcsolási veszteségben jelentős csökkenés következzen be. A legújabb kutatások
eredményeként már üresjárás és rövidzárás védelemmel is főáramköri szinten ellátott
megoldások jöttek létre. A rezonáns konvertereknek azonban van egy nagy hátránya a
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hagyományos kapcsolóüzemű konverterekhez képest, mégpedig az, hogy ugyanakkora
teljesítmény mellett a kapcsolóelemek típusteljesítménye közel kétszeresére nő, illetve a
jól ismert impulzusszélesség moduláció helyett pulzusfrekvencia modulációt kell
alkalmazni. A pulzusfrekvencia moduláció legnagyobb hátránya, hogy a változó
kapcsolási frekvencia miatt az EMC (Electro Magnetic Compatibilty) és hálózati
kompatibilitásra vonatkozó előírásokat sokkal nehezebb kielégíteni.
Az iparban illetve a gyakorlatban rendkívül sok megoldást alkalmaznak, azonban
mindegyik létező megoldás közös jellemzője, hogy a tradicionális ZVS és ZCS
struktúrára épül illetve azoknak a továbbfejlesztései. A következőkben röviden
tekintsük át milyen megoldások születtek az elmúlt évtizedben, amelyek jelentősen
befolyásolták a rezonáns konverterek struktúráját, irányítási módszereit és
természetesen az átalakító hatásfokát. Az igazán nagy változások (a hagyományos
alaptípusok továbbfejlesztései) az 1990-es évektől kezdődtek, így a rezonáns
konverterek főbb generációinak ismertetését is ettől az időponttól fogva kezdem.
A rezonáns konverterek első generációi a 90-es évek elején alakultak ki a hagyományos
ZVS és ZCS topológiákból. Hatanaka és Yamagami és Ray [21,24] 1991-ben a
hagyományos ZVS-ZCS konvertereket átdolgozva létrehozta a SECR-HF-INV (Single
Ended Current Resonant High-Frequency Inverters) családot, amely a ZCS működésre
alapozva próbál meg jobb hatásfokot elérni. A ZCS működési tartományban a
kapcsolóelemeken jelentkező feszültségtüskék elnyomása megvalósítható. A tanulmány
során bebizonyították, hogy állandósult állapotban a ZCS működés miatt a
kapcsolóelemek vesztesége csökken és még a tranziensek alatt is, ahol a ZCS működés
nem garantálható sokkal jobb hatásfok érhető el, mint a hagyományos ZCS konverter
esetében. Katsutosi és Nakaoka [5] 1994-ben kidolgozta a QRDCL (Quasi-Resonant
DC Link) felépítésű rezonáns konvertereket, amelyek a mai napig egy alapcsoportját
képezik a rezonáns konvertereknek. Ezzel a főáramköri megoldással lehetővé válik,
hogy a DC link feszültsége a lehető legkisebb változásoknak legyen kitéve. A
főáramköri megoldáshoz természetesen speciális irányítási struktúra is tartozik, amely a
rezonáló kör induktivitás áramának prediktív meghatározásán alapul. Ezt a struktúrát a
gyakorlatban ritkán és kis teljesítmények esetén (<1kW) használják a komplexitása
miatt. Ugyancsak 1994-ben Jung és Cho [6] továbbfejlesztette ezt a megoldást és
létrehozták a QPRDCL (Quasi-Parallel Resonant DC Link) struktúrát és a hozzá tartozó
modulációs módszert, amely lehetővé tette a nagyobb hatásfok elérését. Mindkét
megoldás közös jellemzője, hogy az alap ZVS struktúrán alapul.
A későbbi években elindult egy új trend, amely a transzformátorosan leválasztott
DC/DC átalakítók rezonáns működését a mágnesező induktivitás nemlinearitásával érte
el, azonban ezek a megoldások az iparban nem terjedtek el. Az irányzat főbb képviselői
a következők. Qian és Ehsani [10] 1995-ben egy új ZVS típusú konverter család
kutatásával foglalkozott. A konverter működése abban tér el a hagyományos ZVS
konverterétől, hogy a mágnesező induktivitás nemlinearitását és szórási kapacitását
használták fel a rezonáns működés megvalósításához. A nemlinearitás eléréséhez DC
árammal a transzformátort kis mértékben telítésbe vitték. A mérési eredményeik alapján
mind ZVS mind ZCS működést meg tudtak valósítani minimális kapcsolóelem
igénybevételek mellett. A kapcsolás előnye, hogy nem igényel extra rezonáns elemeket,
viszont ennek ellenére sem terjedt el a gyakorlatban, mivel speciális felépítésű
transzformátort kell hozzá alkalmazni, illetve sorozatgyártás esetén a transzformátor
kialakításából származó eltérések miatt a rezonáns működés nem garantálható. Weidong
és Stojcic [15] 2005-ben az Qian és Ehsani által 1995-ben kidolgozott módszert
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fejlesztették tovább, azzal a különbséggel, hogy a rezonáns működést a transzformátor
szórási kapacitása helyett a kapcsolóelem tértöltési kapacitása és a transzformátor
nemlineáris mágnesező induktivitásával oldották meg. Az új módszer segítségével a
szekunder köri egyenirányító diódák feszültség igénybevételét is sikerült
lecsökkenteniük, de ipari alkalmazást még mindig nem nyert.
Az ezredforduló környékén újfajta rezonáns konverterek jelentek meg, amelyek
elsősorban a nagyteljesítményű, nagyfeszültségű és nagyáramú ipari alkalmazásokhoz
igazodtak. Lee és Hyun [19] 2000-ben kidolgozták a PSRC (Partial Series Resonant)
DC/DC konvertert, amely különösen nagy teljesítmények (>10kW) és nagy kapcsolási
frekvencia esetén használható. Az átalakító legfőbb tulajdonsága, hogy a
kapcsolóelemek ZVS működést mutatnak a teljes terhelési tartományban, illetve a
csökkentett áram igénybevételek miatt a félvezetők vezetési vesztesége is csökkent. A
rezonáns működés megvalósításához csak passzív segédáramköröket használtak, ami a
veszteségek szempontjából igencsak kedvező. Moschopoulos [20,25] ugyancsak 2000ben ezt a struktúrát vizsgálta és összehasonlító vizsgálatokat végzett az iparban már
alkalmazott rezonáló körök felépítését és működését illetően és módosította a Hyun féle
struktúra rezonáns körét, a jobb hatásfok és a kedvezőbb kapcsolási tulajdonságok
elérése érdekében. A módosított változatot is széles körben alkalmazzák az iparban
mind PWM mind ZVS módban. 2008-ban Sun és Tapuchi [22] szintén ezzel a
struktúrával kísérletezett azzal a különbséggel, hogy áramgenerátoros táplálással
nagyfeszültségű (>3kV) IGBT-vel megvalósított alkalmazásokra adaptálták a ZVS
működést. A nagyfeszültségű változat nagy előnye, hogy a rezonáns működéshez
szükséges tárolt energia önbeállító tulajdonságú, azaz pontosan annyi energia van
tárolva, hogy a rezonáns működés éppen megvalósítható legyen. Az átalakító az iparban
is elterjedt nagyfeszültségű átalakítókban ahol rezonáns működés szükséges általában
ezt a struktúrát alkalmazzák. A hálózati visszahatások csökkentése érdekében
megjelentek a hálózatbarát rezonáns konverterek is. Choi [22] 2002-ben kidolgozta a
ZVS konverterek hálózatbarát változatát, amelynek segítségével a hálózatra kapcsolt
AC/DC rezonáns konverter szinuszos áramfelvétellel üzemeltethető a hálózatról. Li és
Wolfs [16] 2005-ben továbbfejlesztették az átalakítót a jobb működési tulajdonságok és
kisebb félvezető igénybevételek elérésére.
A 2000-es évek elejétől robbanásszerűen jelentek meg az újabbnál újabb típusú
rezonáns konverterek. A teljesség igénye nélkül a főbb mérföldkövek az alábbiak voltak.
2004-ben Lee és Moon [11,26] adaptálták a ZVS működéshez szükséges főáramköri
megoldásokat és irányítási módszereket félhíd felépítésű rezonáns transzformátorosan
leválasztott DC/DC átalakítókhoz és kidolgozták az üresjárás elleni védelemmel ellátott
ZVS konverterek irányítási módszereit. Tang és Liu [7] 2006-ban a teljes hídkapcsolású
rezonáns ZVS alapú DC/DC átalakítók továbbfejlesztésével foglalkozott. Kutatásuk
során sikerült egy olyan új főáramköri megoldást kitalálniuk, amellyel a hatásfok
szinten tartása mellett a kapcsoló elemek igénybevételeit csökkentették le járulékos
passzív rezonáns körök beépítésével. A kidolgozott főáramköri módszer legnagyobb
előnye, hogy a járulékos passzív elemek beiktatásával a ZVS konverter vezérlése nem
nehezedik, széles terhelési tartományban képes dolgozni és a kapcsolók
igénybevételének (veszteségének) csökkentésével a hatásfokot is meg tudták növelni a
hagyományos ZVS struktúrához képest. A kutatást mérési eredményekkel is
alátámasztották és ez a struktúra ipari alkalmazást is nyert a kis teljesítményű (<1kW)
konverterek esetében. Covic és Boys [8] 2006-ban megalkották a ZVS típusú
konverterek irányításának egyik új típusát, amelyet DZVS (Dynamic Zero Voltage

17

Hatásfoknövelő irányítási stratégiák

Balogh Attila, 2011

Switch) irányításnak neveztek el. A módszer újdonsága abban rejlik, hogy ezzel a
megoldással a tranziensek alatt is megfelelő dinamikát lehet elérni és akár rövidzárás
elleni védelmet is meg lehet már valósítani. Ez volt az első komoly lépés a rövidzár
ellen védett ZVS konverterek irányítása felé. A DZVS irányítás másik nagy előnye
abban rejlik, hogy segít megoldani a ZVS konverterek indítása során fellépő
problémákat is. Tsay, Yang és Nakaoka [14,27] 2006-ban összehasonlító elemzéseket
végzett a már meglévő transzformátorosan leválasztott nyitóüzemű konverterek
tekintetében. Az elemzés eredményeként kidolgozták a ZVS konverterek új családját,
amelyek képesek a szórási induktivitásban tárolt energia visszaforgatására egy járulékos
kapcsolóelem és kapacitás beiktatásával. Természetesen az új kapcsolóelem megfelelő
működtetéséhez az irányítást is át kellett dolgozniuk. Ezzel a módszerrel sikerült a
rezonáns konverterek hatásfokát ismét növelni. Ennek a megoldásnak számos
továbbfejlesztésével találkozhatunk még az irodalomban ahol járulékos elemek
beiktatásával további hatásfok növekedést vagy kisebb kapcsolóelem igénybevételt
tudtak elérni. Vangala és Mannam [9] 2007-ben a teljes hídkapcsolású ZVS rezonáns
DC/DC konverterek irányítási módszerei alapján adaptálták a már a gyakorlatban is
bevált módszereket és létrehozták a transzformátorosan leválasztott egytranzisztoros
nyitóüzemű konverterek ZVS változatát, amely a kitöltési tényező lecsökkenése és
járulékos nagy primer köri áramok nélkül ZVS rezonáns működést tudott megvalósítani
széles terhelési tartományban. Wenlong és Gang [17] 2006-ban egy merőben új
megoldással állt elő. Kidolgoztak egy olyan új kétirányú galvanikusan leválasztott
DC/DC konvertert, amelyben a kapcsolóelemek ZVS működésűek és az egyenirányító
diódák pedig ZCS működést mutatnak. Ezzel a megoldással sikerült egy olyan új
koncepciót kidolgozni, amellyel további hatásfok növekedést lehet elérni. A konverter
megépítésre is került és néhány alkalmazásban találkozhatunk is vele a néhány kW
teljesítmény tartományban. 2008-ban Xiao és Xie [18] megpróbálták a fent említett
topológiát követni olyan konverterek esetében ahol a kisfeszültségű oldal
áramgenerátoros jellegű, míg a nagyfeszültségű oldal feszültség generátoros jelleget
mutat. A kutatás sikerrel zárult sikerült adaptálniuk a Wenlong által kidolgozott
megoldást és létrehozni a ZVS működést széles terheléstartományban változó bemeneti
és kimeneti feszültség esetén is. A kutatás járulékos haszna, hogy kidolgozták a PSP
(Phase Shift PWM) modulációs módszert, amely széles körben alkalmazható más típusú
konverterek esetén is.
Napjainkban is nagy számban jelennek meg újabb és újabb rezonáns konverterek,
azonban ezek nagy része komplexitásuk miatt ipari alkalmazást soha sem nyer. A
harmadik tézisemben kidolgozott áramtrapézosító irányítás, illetve annak rezonáns
változata is a hagyományos hídkapcsolású struktúrára épül, azonban egy merőben új
területet céloz meg, ami a kapcsolási veszteségek csökkentése mellett a transzformátor
méretének csökkentését is magában foglalja. Az irodalomban eddig nem találkoztam
olyan megoldással, ahol a transzformátor méretének csökkentése volt az elsődleges cél.
A harmadik tézisemben megvalósított DC/DC átalakító hajós alkalmazásra készült,
ezért a konverter mérete és tömege volt az elsődleges szempont a tervezés során. Az
általam kidolgozott áramtrapézosító irányítás az ipari alkalmazások széles területén
alkalmazható és a transzformátor méretének csökkentésével költségcsökkentés is
megvalósítható a tervezett berendezésben. A trapézosító irányítás rezonáns változta a
transzformátor méretének csökkentésén túl a hatásfokot is növeli az átalakítóban. Az
áramtrapézosító irányítás már ipari alkalmazást is nyert és több gyártó alkalmazza a
konvertereiben. Kutatásommal remélem sikerült egy űrt betölteni a galvanikusan
leválasztott kétirányú teljesítményelektronikai konverterek területén.
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A harmadik csoportba a kapcsolási veszteségek csökkentésére létrehozott különféle
impulzusszélesség modulációs módszerek tartoznak. Ebben az esetben a modulációs
módszert úgy alakítják ki, hogy a kimenő áram vagy feszültség a megadott
időfüggvényű legyen, de a moduláló jelhez egy nulla sorrendű komponens
hozzákeverésével a kapcsolóelemek veszteségét próbálják meg csökkenteni.
Röviden tekintsük át milyen főbb tudományos eredmények születtek a modulációs
technikák területén és ezek milyen hatást jelentettek a fotovillamos konverterek, illetve
a hatásfok növekedés terültén. Az ezredforduló előtt a rendszerhatásfok növelését
elsősorban nem modulációs technikák változtatásával, hanem rendszerszintű irányítási
koncepciók kidolgozásával próbálták meg javítani. Shimizu és Kimura 1998-ban
javaslatot tett arra, hogy a kisteljesítményű, háztetőkön elhelyezett napelemes
invertereknél nem rendszerszinten, hanem inverterenként kell az MPPT-t megvalósítani
és a lehető legjobb rendszerhatásfok elérése érdekében. 2000-ben [30] további
fejlesztéseket végeztek a megvalósított rendszerükön és létrehoztak egy olyan
napelemes invertert amely nemcsak szinuszos hálózattal összekapcsolva képes működni
és az inverter bemenetére kapcsolt valamennyi cella teljesítményét függetlenül tudták
szabályozni. A kísérlet sikeresen zárult, azonban a megoldás ipari megvalósítást
sohasem nyert komplexitása és rendkívül nagy költsége miatt. 2003-ban [32] a
kutatócsoport ismét tovább szerette volna fejleszteni a koncepciót, azonban nem jártak
sikerrel és nem tudtak létrehozni életképes alacsony beruházási költségű működő
rendszert. A különböző felépítésű IGBT-k megjelenésével szükségessé vált azok
működésének a kapcsolási veszteségre gyakorolt hatása, ezért Pendharkar és Shenai
[12] 1998-ban megvizsgálta, hogy a piacon kapható két főbb IGBT típus közül, melyik
milyen modulációs célokra alkalmasabb a ki és bekapcsolási tulajdonságaik miatt. A
vizsgálat eredményeként azt kapták, hogy a PT (Punchthrough) és NPT (Non
Punchthrough) felépítésű IGBT-k bekapcsolási ideje nagy hasonlóságot mutat, azonban
kikapcsolási tulajdonságaik jelentősen eltérnek. Az NPT típusú IGBT-k esetén a
farokáram lefolyása sokkal lassabb, mint PT típus esetén és azt is alátámasztották, hogy
az NPT felépítésű IGBT esetén a kikapcsolási folyamatok hőmérsékletfüggése
gyakorlatilag elhanyagolható. A vizsgálatok eredménye a gyakorlatban rendkívül jól
használható, hiszen az adott feladat megvalósításához a vizsgálatok alapján
kiválaszthatjuk, hogy milyen felépítésű IGBT-vel tudjuk a feladatot egyszerűbben
megoldani.
A 2000-es évek elejétől a rezonáns konverterek térhódításával a rezonáns
konverterekhez szükséges modulációs módszerek is robbanásszerűen terjedtek. Xu és
Feng [13] 2004-ben kidolgozta a ZVS-SVM (Zero Voltage Space Vector Modulation)
technikát, amelyet elsősorban hálózatra kapcsolt ZVS rezonáns AC/DC konvertereknél
alkalmaznak az iparban is nagyteljesítményű (>10kW) berendezések esetén. Bellini és
Bifaretti [33] 2008-ban újabb irányítási módszert javasolt elsősorban kisteljesítményű
rezonáns (<500W) ZVS típusú hálózatra kapcsolt fotovillamos konverterekhez. A
modulációs módszer annyiban tért el az eddig alkalmazottaktól, hogy a kapcsolók
vezérlésével az egyenirányító diódák igénybevételét próbálták lecsökkenteni, amely
leginkább a konverter árának csökkenését okozta.
A különböző mikro hálózatok és szigetüzemi alkalmazások terjedésével szükségessé
vált a hálózati feszültségminőség javítása is, ezért különböző PQ (Power Quality)
jellegű megoldások is születtek. Mastromauro és Liserre [3] 2007-ben publikálta új
irányítási módszerüket, amelyeket egyfázisú hálózatra kapcsolt fotovillamos
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konverterekhez ajánl. A moduláció nem a hatásfok növekedésére épít, hanem
elsősorban a hálózat kondicionálását szolgálja és elsődlegesen harmonikus
kompenzációs feladatokra szolgál. Hasonló megfontolások alapján ugyancsak 2007-ben
Yoo és Min [36] is kidolgozta saját modelljüket azzal a különbséggel, hogy a hatásfok
növekedést is figyelembe vették és IGBT-k helyett alacsony csatornaellenállású
MOSFET-et alkalmaztak a vezetési veszteségek csökkentésére. Duan, Wang és Li [28]
2009-ben a mikroerőművek széleskörű terjedésének köszönhetően kidolgozott néhány
modulációs technikát, amellyel a mikrohálózat stabilitását lehet biztosítani. Az irányítás
tartalmaz javaslatokat a harmonikus kompenzáció, anti-islanding és az FRT (Fault Ride
Through) funkciók megvalósítására. Mivel a szerzők az irányítási módszert egy
fotovillamos konverteren keresztül mutatják be a jól ismert P&O MPPT algoritmussal is
találkozhatunk a megvalósításban. Ugyancsak 2009-ben Jingxin [35] olyan
megvalósított fotovillamos rendszert mutatott be, ahol az eddigi megvalósításoktól
eltérően a hálózati frekvenciás transzformátort is elhagyták a hatásfok növelésének
érdekében. A szabványok bizonyos országokban megengedik a hálózati transzformátor
elhagyását, azonban ezekben az esetekben az inverter irányításával kell gondoskodni
arról, hogy az egyenáramú áramkomponens ne juthasson a hálózatba. A kutatás
keretében Jingxin kidolgozott egy olyan irányítási struktúrát, amely az inverter
vezérlésével biztosítja, hogy egyenkomponens ne juthasson a hálózatba. A kutatás
sikeresen lezárult és a rendszerhatásfokban növekedést tudtak elérni. A módszer
hátránya, hogy például az USA-ban a szabványok kötelezően előírják a hálózati
frekvenciás transzformátort, így ott ez a megoldás egyáltalán nem használható. Hua és
Chiou [37] és Jin [38] 2009-ben hasonló felépítésű konverteren végzett kísérleteket és
új harmonikus kompenzációra alkalmas modulációs módszert dolgozott ki, amely
komplexitása és futási ideje miatt sajnos csak kevés gyakorlati megvalósítást nyert. A
harmonikus kompenzálásra rendkívül jól alkalmazható modulációs módszer sajnos a
félvezető elemek kapcsolási vesztesége szempontjából javulást nem hozott. Yang [31]
2005-ben új ötlettel állt elő és egy szigetüzemben működő napelemes rendszert
megpróbált csúszómódú irányítással működtetni. A tesztrendszer különböző volt az
addig megszokott elrendezéstől, mivel 2 dimenzióban forgatható napelem táblákat
használt és a szigetüzemi rendszert kiegészítette egy szélturbinás egységgel. A tesztek
sikerrel jártak mind az irányítási módszer mind a rendszerhatásfok szempontjából. A
Yang által javasolt rendszert napjainkban is használják kis falvak és farmok
szigetüzemű energiaellátására. Glavin és Hurley [34] 2009-ben kiegészítették az eredeti
rendszert először akkumulátoros energiatároló egységgel, majd a későbbiekben
ultrakapacitások alkalmazásával. Az akkumulátorok és az ultrakapacitások
kombinációja elérte a tervezett célját és a rendszer teljesítménysűrűsége jelentősen
megnövekedett.
A modulációs módszerek területén is komoly változások mentek végbe a teljesség
igénye nélkül a fontosabb mérföldkövek a következők voltak. Lai és Ngo [42] 1995-ben
majd Blasko [44] 1997-ben a HPWM (Hybrid PWM) modulációs módszer
megalkotásával kísérleteztek, amely úgy csökkenti a kapcsolóelemek veszteségét
hídkapcsolású inverter esetén, hogy a félvezetők felénél alkalmaz csak modulációt, a
többi félvezetőt fixen be vagy kikapcsolva tartja. A kutatás eredményeként létrehozott
módszer valóban csökkentette a kapcsolási veszteséget (a félvezetők fele nem volt
kapcsolva), azonban az összes kedvező tulajdonsága az eltolt vezérlésnek elveszett, így
a gyakorlatban ez a módszer soha nem nyert alkalmazást. Panda és Tripathi [45] 2006ban módosították az eredeti HPWM módszert szimmetrikus vezérlés alkalmazásával
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hatásfok növekedést és egyenletes melegedést értek el a félevezetőkön, azonban
gyakorlati alkalmazást még mindig nem sikerült elérni.
Kolar és Zach [46] 1991-ben, Woong és Sul [57,65] 1997-ben és Borojevic [54] 1999ben a folyamatos és szaggatott áramvezetés okozta kapcsolási veszteség analitikus
meghatározásával foglalkoztak háromfázisú hálózatra kapcsolt fotovillamos
konverterek esetén és a szaggatott áramvezetés esetére harmonikus kompenzációs
módszert adaptáltak. A kutatásuk eredménye csak a későbbiekben kamatozott, amikor
majd egy évtizeddel később kidolgozták a DPWM modulációs családot, amely az ő
kutatásukon is alapul. Kelly és Rinne [40] 2005-ben, Takamaya és Maksimovi [41]
2006-ban, Gao és Lin [39] 2009-ben kidolgozták a DPWM (Discontinuous PWM)
modulációs technikák családját, ami igazi változást hozott a teljesítményelektronikai
alkalmazásokban. Az új modulációs módszerek elsősorban a félvezetők kapcsolási
veszteségének csökkentésére irányultak. A következőkben a teljesség igénye nélkül
tekintsük át milyen DPWM modulációs módszereket dolgoztak ki és ezek közük
melyiknek milyen kedvező és hátrányos tulajdonságaik vannak. A felsorolásban az öt
legfontosabb módszert fogjuk áttekinteni, amiket DPWM1, DPWM2, DPWM3,
DPWMMIN és DPWMMAX névvel illettek a kutatók. A DPWM1,2 módszer esetén a
teljes hálózati periódus hatodáig nem kapcsoljuk a félvezetőket, az első esetben akkor
nem kapcsoljuk a félvezetőket, amikor az adott fázisban az áram maximális, ez
tulajdonképpen a Flat-top modulációnak felel meg, míg második esetben a félvezetők
kapcsolásmentes tartománya 30 fokkal eltolódik a maximális áramú (feszültségű)
ponttól. A második megoldást módosított Flat-top modulációnak is nevezzük, amelyet
elsősorban olyan helyen alkalmazunk, ahol a félvezetők kapcsolásának szinkronizálása
a hálózati feszültséghez történik, azonban nem egységnyi teljesítménytényezővel
üzemel a konverter. A Flat-top moduláció legnagyobb előnye, hogy a szinuszos
modulációhoz képest a kapcsolási veszteségek felére csökkenthetőek, azonban csak
kizárólag akkor célszerű alkalmazni, ha a DC köri feszültség és a vonali feszültség
csúcsértéke csak néhány százalékban tér el egymástól. Ellenkező esetben rendkívül
nagy harmonikusképződés jelentkezhet, ami a hálózatra csatlakoztatáskor okoz komoly
problémákat. A DPWM3 moduláció abban különbözik társaitól, hogy a 60 fokos nem
modulált szegmenset két 30 fokos egymástól 30 fokra eltolt részből rakják össze.
Kapcsolási veszteség szempontjából nagy különbség nem jelentkezik, egyedül a
harmonikus spektrumában van némi különbség. A gyakorlatban a DPWM3 nem nyert
széleskörű alkalmazást. A DPWMMIN és DPWMMAX esetén a hálózati periódus
harmadában az adott fázis vagy a pozitív vagy a negatív sínre ki van ültetve. Ezt a
módszert holtsávos PWM-nek is szokás nevezni a gyakorlatban. Előnye, hogy
egyszerűen megvalósítható és szintén jelentkezik veszteségcsökkentő hatása, azonban
elsősorban a szinuszos kivezérelhetőség megnövelésére használták. Napjainkban már
nem nagyon kerül alkalmazásra, helyette inkább a Flat-top, Szimmetrikus vagy a
harmadik harmonikus modulációt alkalmazzák.
A DPWM módszerek megjelenésével számos új kutatás indult és rendkívül sok új
megoldás született. 2005-ben Vanaparthy kidolgozta a DPWM moduláció
áraminverteres változatát, amit GDPWM (Generalized DPWM) irányításnak nevezett el.
Ugyancsak 2005-ben Zimmermann és Peres [59] nagyfeszültségű galvanikusan
leválasztott inverterekhez használta fel a DPWM eredményeit. 2007-ben Zou és Xu [50]
a folyamatos és szaggatott áramvezetés okozta problémákat, illetve üzemviszonyokat
vizsgálta rezonáns konverterek esetén és megpróbálta adaptálni a DPWM módszereket
rezonáns konverterekre. Zhu és Luo [47] 2008-ban a szaggatott áramvezetés okozta
nemlinearitási problémákat próbálta összekapcsolni a DC/DC konverterekben
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jelentkező áramalakokkal és nemlineáris irányítási módszereket javasolt szaggatott
áramvezetés esetére. Még ugyanabban az évben Kshirsagar [48,52] új publikációt
jelentetett meg, amelyben négy hídággal rendelkező (3 fázis és nulla) hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverter üzemviszonyait vizsgálta mind folyamatos mind szaggatott
áramvezetés esetén, amelyet az irodalomban 3-D SVM modulációként találhatunk.
Goyal és Ledwich [49] 2008-ban adaptálta a szaggatott áramvezetéssel elért
eredményeket meddőteljesítmény kompenzálási feladatokra, amelyeket már az iparban
is alkalmaztak. Choi és Enjeti [55] 2008-ban publikálta egy háromfázisú Boost DC/DC
átalakító DPWM-en alapuló irányítását. Új irányvonalként Cavalcanti és Alves [60]
2000-ben kidolgozta a PDCLV (Pulsed DC-link Voltage) módszert, ahol a DC köri
feszültség befolyásolásával próbáltak hatásfok növekedést elérni rezonáns háromfázisú
konverterek esetén, amelyet mind folyamatos mind szaggatott áramvezetés esetén is
lehet alkalmazni.
A DPWM-en megjelenésével kialakultak a HEPWM (Harmonic Elimination PWM)
modulációs módszerek is, amelyek a kapcsolási veszteség csökkentése helyett
elsősorban a konverter vagy a hálózat okozta harmonikus torzítást próbálták meg
csökkenteni. Az első HEPWM technikát Bowes és Grewal [61,66] dolgozta ki 2000-ben
majd Tsung-Po és Chang-Huan [56] is publikált hasonló eredményeket 2001-ben,
amelyben háromfázisú inverterekhez dolgoztak ki harmonikuscsökkentő modulációt.
2006-ban Yimin és Xianfeng [63] publikálta káoszelméleti alapokon alapuló
harmonikus csökkentő módszerét, ahol a kaotikusan változó kapcsolási frekvencia
segítségével egyenletes harmonikus spektrumot értek el. Ez a megoldás gyakorlati
alkalmazást nem nyert, mert a változó kapcsolási frekvencia komoly EMC problémákat
okozott.
Az ismertetett módszerek közül a legjelentősebbek a Flat-top moduláció és annak
különböző válfajai és a HEPWM (Hybrid PWM) algoritmusok. Első és második
tézisem ehhez a témakörhöz kapcsolódik. A vonatkozó irodalmak tanulmányozása után
az eddig használt modulációs módszerek előnyeinek ötvözésével megpróbáltam új
modulációs módszereket és irányítási stratégiákat létrehozni. Kutatásom sikerrel zárult
az általam kidolgozott 3SC modulációval és DLF irányítással is sikerült kapcsolási
veszteség csökkenést elérni, amelyet szimulációs és mérési eredményekkel is
alátámasztottam. Mindkét módszer a Flat-top modulációra épít illetve annak a
továbbfejlesztései, mivel a legnagyobb áttörést és kapcsolási veszteség csökkenést a
Flat-top moduláció hozta. A kidolgozott modulációs módszerek előnye a már ismert
modulációkkal szemben, hogy azok előnyös tulajdonságainak ötvözésével nagyobb
kapcsolási veszteség csökkenést tudtam elérni, mint bármelyik módszerrel önmagában.
A modulációs módszerek egy része már ipari alkalmazást nyert több gyártó hálózatra
kapcsolt
fotovillamos
konvertereiben
alkalmazzák
a
10kW
250kW
teljesítménytartományban.
A főáramkör módosítása a hatásfok növelésének érdekében elég költséges megoldás,
ezért célszerű inkább a hagyományos meglévő főáramkör megtartása mellett a
modulációs technikák megváltoztatásával növelni a berendezés hatásfokát. Kutatásom
egyik célja is az új modulációs módszerek alkalmazásával történő kapcsolási veszteség
csökkentésére irányuló hatásfoknövelő eljárásokhoz tartozik, azaz a jelenlegi irányítási
módszerek és főáramköri elrendezések ismeretében olyan új irányítási stratégiák
kidolgozása a cél, melyek alkalmazásával, a hagyományos főáramkörrel rendelkező
konverterek jobb hatásfokkal, a hálózati visszahatásra és a harmonikus torzításra
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vonatkozó szabványok betartása mellett képesek üzemelni. További cél az új módszer
hatékonyságának szimulációval és amennyiben lehetséges megépített berendezésen
méréssel történő alátámasztása. A kutatásom keretében sikerült olyan új irányítási
módszereket kidolgoznom, amelyek a félvezető elemek kapcsolási veszteségének
csökkentése mellett a hálózatba injektált harmonikus áramokat is a vonatkozó
szabványok által előírt értékeken belül tartják. A továbbiakban a kapcsolási veszteségek
csökkentésére irányuló irányítási algoritmusok részletes bemutatása következik
tézisenként.
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1. Hatásfoknövelő irányítási algoritmus háromfázisú hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverterekhez háromállapotú irányítás (3SC – 3 State Control)
alkalmazásával.
Új tudományos eredmény – 1. tézis
Háromfázisú hálózatra kapcsolt fotovillamos konverterek esetén a fotovillamos
átalakító hatásfokának növelésére alapvetően háromféle megoldást találhatunk a
szakirodalomban. Az első csoportba tartozó megoldások esetén a maximális
teljesítményű pontot kereső (MPPT) algoritmus továbbfejlesztésével próbálnak meg
hatásfok növekedést elérni [1,2]. A második csoportba tartoznak a különféle rezonáns
elven működő csökkentett kapcsolási veszteségű konverterek [15,17,23]. A harmadik
csoportba a kapcsolási veszteségek csökkentésére létrehozott különféle
impulzusszélesség modulációs módszerek tartoznak [30,36,48,59]. Ebben az esetben a
modulációs módszert úgy alakítják ki, hogy a kimenő áram vagy feszültség a megadott
időfüggvényű legyen, de a moduláló jelhez egy nulla sorrendű komponens
hozzákeverésével a kapcsolóelemek veszteségét próbálják meg csökkenteni. A
szakirodalomban talált jelenleg használt modulációs módszerek megvizsgálása után arra
a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált megoldások előnyeinek ötvözésével létre
lehet hozni egy olyan új modulációs módszert, amely a meglévő kapcsolási veszteség
csökkentésének céljából kialakított modulációknál is kisebb kapcsolási veszteséggel
képes üzemeltetni az invertert. Az új modulációt 3SC (3 State Control)-nek neveztem el.
A tézis keretében kidolgoztam a 3SC irányítás alapjait és szimulációkkal támasztottam
alá a módszer működésének helyességét. A sikeres szimulációk után implementáltam az
algoritmust és méréseket végeztem a szimulációk igazolására.
A szimulációk és mérések alapján 1. tézisként a következő megállapítás tehető:
A háromfázisú hídkapcsolású inverterrel rendelkező belső feszültségnövelő DC/DC
átalakító nélküli hálózatra kapcsolt fotovillamos átalakító inverterének kapcsolási
vesztesége hatékonyan csökkenthető 3SC modulációs módszer alkalmazásával. A
kapcsolási veszteség csökkenése különösen kis terhelések esetén számottevő, amely az
eredő hatásfokban jelentős emelkedést von maga után.
Mivel a napelemeknek van kapacitásuk a föld felé és nem alkalmazunk hálózati
frekvenciás transzformátort, közös módú feszültség és közös módú áram is fellép. A
közös módú szűrő beépítése után fennmaradó közös módú áram a szaggatott vezetés
során kialakuló nemlineáris viselkedés miatt a differenciál módú áramokat torzítja, ezért
hatását kompenzálni kell. Az altézis keretében megvizsgáltam, hogy milyen
módszerekkel lehet a torzító hatást csökkenteni és kidolgoztam a 3SC-CMCC
(Common Mode Current Compensation) irányítási módszert. Az elméleti összefüggések
igazolására szimulációkat végeztem. Sajnos az a fotovillamos konverter, amelyben
jelentős közös módú áramra még nem készült el, így mérési eredményekkel nem tudom
még alátámasztani a működést.
A szimulációk alapján 1. altézisként a következő megállapítás tehető:
A háromfázisú hídkapcsolású inverterrel rendelkező hálózatra kapcsolt fotovillamos
átalakítóban a 3SC-CMCC irányítás alkalmazásával a közös módú áram differenciál
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módú áramra gyakorolt hatása csökkenthető megtartva a 3SC kapcsolási veszteség
csökkentő hatását.
A mikro-erőművek széleskörű terjedésével egyre inkább előtérbe kerül meddőáram
kompenzáló képességük. A meddőáram kompenzálás egyik speciális területeként
jelentkezik a harmonikus áramok kompenzálása vagy az energiával ellátott készülék
vagy a tápláló hálózat számára. Sem a hálózatra kapcsolt fotovillamos konverterek nagy
része, sem az alap 3SC nem képes folyamatosan nagy meddő áramot a hálózatba
injektálni, ezért kidolgoztam a 3SC-RPHC (Reactive Power and Harmonic Control)
irányítási algoritmust, amely a 3SC algoritmust a meddőáram függvényében alkalmazza.
Az elméleti összefüggések igazolására ebben az esetben is szimulációkat végeztem. Az
RPHC algoritmus a Hyundai 250kW-os Solar Infinity napelemes inverterén lett
tesztelve a Hyundai Ulsani mérőtermében.
A szimulációk és mérések alapján 2. altézisként a következő megállapítás tehető:
A háromfázisú hídkapcsolású inverterrel rendelkező hálózatra kapcsolt fotovillamos
átalakítóban a 3SC-RPHC irányítás alkalmazásával a meddőáram függvényében
automatikusan érvényesül a 3SC kapcsolási veszteség csökkentő hatása.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 70-77,80,82
A szimulációhoz a tanszéken használt Borland C alapú szimulátort használtam, a
méréseket pedig a Hyundai 250kW-os Solar Infinity napelemes inverterén végeztem el.
Az irányítási algoritmusok részletezése előtt tekintsük át az egyfázisú kéttelepes
inverter működését és főáramköri kapcsolását szinuszos moduláció esetén. Az
egyszerűsített főáramköri kapcsolás az 1-1. ábrán látható, ahol ug a hálózati feszültség,
ig a hálózati áram, Udc a napelemek által előállított egyenfeszültség, míg L a hálózat és
az inverter közé kapcsolt induktivitás.

1-1. ábra IGBT-s egyfázisú kéttelepes
inverter egyszerűsített főáramköri kapcsolása

A hálózatra kapcsolt fotovillamos konverterekkel szemben támasztott egyik
követelmény, hogy a teljesítménytényezőnek 0.95-nél nagyobbnak kell lennie és közel
szinuszos (THD<5%) áramot kell a hálózatba injektálni. Ez azt is jelenti, hogy a
hálózati feszültség és áram alakja közel megegyezik és a köztük lévő fáziskülönbség
közel nulla. Hagyományos szinuszos moduláció esetén, ha az ug hálózati feszültség a
pozitív csúcsérték körül mozog, akkor az 1H jelű IGBT közel 100%-os kitöltési
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tényezővel üzemel. A hálózati feszültség negatív csúcsa körül az 1L jelű IGBT üzemel
közel 100%-os kitöltési tényezővel, míg a hálózati feszültség nullátmeneténél az 1H és
1L jelű IGBT közel 50%-os kitöltési tényezővel biztosítja az „a” pont közel nulla
feszültségét. Mivel a hálózati feszültség és a hálózati áram jó közelítéssel fázisban van,
a hálózati feszültség nullátmeneténél az áram – különösen kis terhelések esetén – közel
nulla középérték körül (igAV) pozitív és negatív értékekkel Tc kapcsolási periódusidővel
és ∆IL áramhullámossággal ciklikusan változik (lásd 1-2 felső ábra). Ez a ciklikus
változás a kapcsolóelemek és a hálózatoldali fojtó szempontjából többletveszteséget
jelent és rontja az inverter hatásfokát.

1-2. ábra Folyamatos (felső) és szaggatott áramvezetés (alsó)
áramalakjai

Ha az áram nullátmenete körüli ciklikus változást át tudnánk alakítani úgy, hogy az
áram csak pozitív és nulla, valamint csak negatív és nulla értékek között változzon (lásd
1-2 alsó ábra), akkor a félvezetők kikapcsolási veszteségei csökkennének, mert a kisebb
áramhullámosság miatt (ugyanakkora kapcsolási periódusra vett áramközépértéket
kisebb áramhullámossággal tudunk biztosítani szaggatott áramvezetés esetén) kisebb
áramnál történik a félvezetők kikapcsolása. Ha sikerül megvalósítani ezt a típusú
irányítást, akkor további járulékos hatásfoknövekedés is fellép, hiszen az
áramhullámosság csökkenésével a hálózatoldali fojtó (L) vesztesége is csökken.
Az áram null-átmenet körüli ciklikus változás átalakítására a 3SC irányítást fogjuk
használni, amely a szaggatott áramvezetés (pozitív-nulla és negatív-nulla áramértékek
létrehozása) alkalmazásával próbálja meg elérni a kapcsolási veszteség csökkenését.
3SC irányítás esetén, ha a hálózati feszültség nullátmenetének közelében vagyunk,
akkor az 1H és 1L IGBT-ket 50%-os kitöltési tényező helyett az áramreferencia
irányába kapcsoljuk, azaz ha az áramreferencia pozitív, akkor az 1H IGBT-t, ha negatív,
akkor az 1L jelű IGBT-t kapcsoljuk be. A megoldás egyszerűnek tűnik, azonban
korántsem az egyrészt a nemlinearitások miatt, másrészt a későbbiekben tárgyalt
háromfázisú inverter esetén az inverter áramai nem függetlenek és a szaggatott
vezetésben lévő fázis visszahat a többi fázisra. További probléma, hogy szaggatott
áramvezetés esetén az inverter áramának mintavételezésénél is nehézségekbe ütközünk.
Normál irányítás és háromszög vivőjel alkalmazása esetén az áram mintavételezése a
PWM periódus szimmetria pontjaiban történik (pl.: a háromszögjel csúcsainál). Ebben
az esetben az áram kapcsolási periódusidőre vett középértéke jó közelítéssel
megegyezik a mintavételezett értékkel. Szaggatott vezetés esetén a kapcsolási
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periódusidőnek nem lesznek szimmetria pontjai, így a mintavételezett áram és a
kapcsolási periódusra vett középérték közötti összefüggéseket meg kell határoznunk.
Folyamatos áramvezetés esetén, ha háromszög vivőt alkalmaznánk, akkor a
szimmetriapontok továbbra is fellépnének, azonban szaggatott vezetés esetén több
áramvezetési kép jönne létre és ez jelentősen elbonyolítaná az összefüggéseket. Éppen
ezért és az ipari megvalósíthatóság szempontjait is figyelembe véve fűrészjel vivőt
alkalmazunk a továbbiakban.
A 3SC irányítás különösen akkor hatékony, ha az inverter árama a névleges áramhoz
viszonyítva kicsi és hoszabb ideig tudjuk létrehozni a szaggatott áramvezetést a hálózati
áram nullátmenetének környékén. Mindenkiben felmerülhet a kérdés, hogy megéri-e a
bonyolultabb irányítás, ha csak a névleges áramhoz képest kis inverteráram esetén
hatékony a módszer. A kérdés megválaszolása előtt határozzuk meg az Európában
használatos EU-hatásfokot, amelyet a hálózatra kapcsolt fotovillamos konverterek
hatásfokának meghatározására használnak:

η EU = 0.03η5% + 0.06η10% + 0.13η20% + 0.1η30% + 0.48η50% + 0.2η100% ,

(1-1)
ahol ηEU az EU hatásfok, η5% η10% η20% η30% η50% η100% rendre az 5,10, 20, 30, 50 és
100%-os terhelés mellett mért hatásfokok. Az 1-1 képletből látható, hogy a kis terhelés
mellett mért hatásfokok közel 30%-át képezik a súlyozott hatásfoknak, így a kis
terhelések mellett elérhető veszteség csökkentés és a hálózatoldali fojtó járulékos
hatásfoknövekedése a súlyozott hatásfok nagyobb mértékű növekedését vonhatja maga
után. A feltett kérdésre tehát a válasz: megéri a bonyultabb irányítási módszer
alkalmazása, hiszen a súlyozott hatásfokban jelentős növekedést tudunk elérni csupán a
modulációs módszer, azaz az inverter irányítását végző DSP szoftverének
megváltoztatásával.
Az irányítás tesztelése egy meglévő hardveren történik, amely olyan áramérzékeléssel
rendelkezik, ami alapján az áramcsúcsra szabályozást célszerű megvalósítani. Ez azt
jelenti, hogy a mintavételezett csúcsáram és az áramcsúcs referencia alapján meg kell
határozni a következő kapcsolási periódusban kiadandó kitöltési tényezőket, ami adott
kapcsolási frekvencia esetén a félvezetők bekapcsolt állapotához tartozó idők
kiszámítását jelenti.
Az alapalgoritmus bemutatásához tételezzük fel az alábbiakat:
- szimmetrikus hálózati feszültség
- nincs közös módú és meddő áram
- egy kapcsolási periódus alatt legalább két fázisban folyamatos az
áramvezetés
- Flat-top modulációt alkalmazunk
Megjegyzem, hogy a felsorolt feltételek a hálózatra kapcsolt fotovillamos konverterek
körül-belül 90%-ára igazak.
1.1. 3SC irányítás 3F+N típusú hálózatra kapcsolt fotovillamos konverter esetén
A 3SC irányítást először olyan hálózatra kapcsolt fotovillamos konverter esetén
vizsgáljuk, ahol a hálózati N (nulla) vezető az egyenkör „középpontjába” van kötve.
Ebben az esetben a háromfázisú konverter három darab egyfázisú konverterré
redukálható és a 3SC irányítás alapjainak ismertetése egyszerűbbé válik. A konverter
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egyszerűsített főáramköri kapcsolása az 1-3. ábrán látható, ahol uga, ugb és ugc a hálózati
feszültség, Udc a napelemek által előállított egyenfeszültség, Udc1 és Udc2 az
egyenfeszültség fele (feltételezzük, hogy szabályozóval biztosítva van, hogy a két
félfeszültség egyenlő), N a hálózati nulla vezető, míg L a hálózat és az inverter közé
kapcsolt induktivitás.

1-3. ábra 3F+N típusú hálózatra kapcsolt
IGBT-s háromfázisú hídkapcsolású
inverter egyszerűsített főáramköri kapcsolása

Először vizsgáljuk meg az üzemviszonyokat folyamatos áramvezetést feltételezve. Az a
fázis felső 1H jelű félvezetőjének bekapcsolásakor, az L induktivitás
áramhullámosságára felírhatjuk a következő összefüggést (lásd 1-4.ábra):
U − U ga
U
∆iL = L t f = dc1
tf
L
L
(1-2)
ahol tf az 1H jelű félvezető bekapcsolt állapotához tartozó időtartam.
A felső oldali IGBT-k bekapcsolásakor a konverter kimeneti feszültsége az Udc1
feszültséggel, míg az alsó oldali félvezetők bekapcsolásakor az Udc2 feszültséggel lesz
egyenlő. Ha az áramreferencia (Iref) változása a kapcsolási periódus (Tc) alatt
elhanyagolható, akkor az L induktivitás két pontjára felírhatunk egy
feszültségegyenlőséget stacioner állapotot feltételezve.
U ga ≈

t f U dc1 + tdf U dc 2

(1-3)

Tc

ahol tdf az 1L jelű félvezető diódájának bekapcsolt állapotához tartozó időtartam.
Feltételeztük, hogy Udc1 = -Udc2, ekkor az (1-3) egyenlet tovább egyszerűsíthető az
alábbi alakra:
U ga ≈

t f U dc1 − (Tc − t f )U dc1
Tc

=

2t f U dc1 − TcU dc1
Tc

.

(1-4)

Az (1-4) összefüggésből fejezzük ki a tf időtartamot:

tf =


Tc  U ga
+ 1 .

2  U dc1 

(1-5)
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Az IGBT bekapcsolt állapotához tartozó tf időtartamot helyettesítsük be az (1-2)
összefüggésbe, hogy megkapjuk a L induktivitás áramhullámosságára vonatkozó
kifejezést.

TU   U 
∆iL = c dc1 1 −  ga 
2 L   U dc1 


2


.


(1-6)

Az (1-6) összefüggésből láthatjuk, hogy a hálózati feszültség csúcsainál az
áramhullámosság minimális, hiszen Udc1≈Ugacsúcs. Hálózatra kapcsolt fotovillamos
konverterek esetén a teljesítménytényezőnek 0,95 felettinek kell lennie, azaz a hálózati
feszültség gyakorlatilag fázisban van a hálózati árammal, amiből viszont következik,
hogy az áramreferencia ott éri el a maximális értékét, ahol az áramhullámosság
minimális, azaz ezekben a pillanatokban az áramvezetés bizonyosan folyamatos az L
induktivitáson. Hasonló gondolatmenettel igazolható, hogy a hálózati feszültség
nullátmeneténél az áramhullámosság maximális lesz gyakorlatilag nulla áramreferencia
mellett, így ezekben a pillanatokban az áramvezetés bizonyosan szaggatottá válik.
A hagyományos áramszabályozásokkal szemben, ahol a szabályozás az áram
középértékére történik, ebben az esetben áramcsúcsra szabályozást valósítunk meg. Az
áramreferenciát a külső feszültségszabályozó kör biztosítja, amelyet megszorzunk az
identifikált hálózati feszültség szöghelyzetének szinuszával, ez azonban még mindig az
áram középértékének az alapjelét adja, melyet korrigálni kell, hogy megkapjuk az
áramcsúcs alapjelet. A következő kapcsolási periódusra vonatkozó áramcsúcs referencia
(ILm) függ az aktuális áramcsúcs alapjeltől (Iref), a hálózati feszültségtől és a közbülső
egyenkör feszültségétől is a következők szerint:
∆I Lnom
,
(1-7)
2
ahol ∆ILnom az L induktivitás áramhullámosságának becsült értéke, mely a következő
összefüggéssel határozható meg:
I Lm ( I ref , U g , U dc1 , U dc 2 ) = I ref +

∆I Lnom =

U dc − U ga

t fnom ,
(1-8)
L
ahol tfnom az IGBT névleges bekapcsolási időtartama. Az (1-3) összefüggésből kiindulva,
ha az induktivitás feszültségének középértéke nulla (stacioner állapotban ez teljesül is),
akkor megkapjuk az IGBT névleges bekapcsolási időtartamát:
t fnom = Tc

U dc1 − U ga

.
(1-9)
U dc1 − U dc 2
Minden egyes kapcsolási periódusban megmérjük a kimeneti L induktivitás áramának
csúcsértékét. A megfelelően számított tf bekapcsolási időtartam ismeretében az (1-7)
összefüggés alapján a következő periódusra vonatkozó áramcsúcs referencia egy
kapcsolási perióduson belül elérhető.
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1-4. ábra Folyamatos áramvezetés jelalakjai

A következő periódusra vonatkozó áramcsúcs referencia (ILm) az alábbi összefüggéssel
határozható meg:
I Lm = I L[ n] +

(Tc − t f )U dc 2 + t f U d 1 − TcU ga
L

,

(1-10)

ahol IL[n] az adott kapcsolási periódusban mért áramcsúcs.
Az (1-10) kifejezésből az IGBT következő periódusra vonatkozó bekapcsolási
időtartama (tf[n+1]) a következőképpen határozható meg:
t f [ n +1] =

(I

Lm

)

− I L[ n] L − Tc (U dc 2 − U ga )
U dc1 − U dc 2

.

(1-11)

A bekapcsolási időtartamból meghatározható a kitöltési tényező, melyet a beavatkozást
végző PWM modulátor használ.
A folyamatos áramvezetés üzemviszonyait ismerve térjünk át a szaggatott áramvezetés
tartományába, ahol a 3SC irányítás alapjai kerülnek bemutatásra. Mint azt már korábban
vizsgáltuk a hálózati feszültség nullátmeneténél (illetve annak közelében) hagyományos
irányítás esetén maximális az áramhullámosság. Ebben az állapotban, ha áttérünk 3SC
irányításra, akkor a meghatározott áramcsúcs alapjelet kisebb áramhullámossággal
tudjuk elérni, csökken a félvezetők és a fojtók vesztesége, azonban szembe kell néznünk
a nemlineáris irányítás nehézségeivel (lásd 1-5. ábra).

1-5. ábra Szaggatott áramvezetés jelalakjai

Szaggatott áramvezetés esetén is a fojtóáram egy kapcsolási periódusra vett
középértékének meg kell egyeznie az alapjellel. Ennek alapján írhatjuk a következő
összefüggést:
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).

(1-12)

2Tc
A dióda áramvezetési ideje a következő kifejezéssel határozható meg:

tdf = I Lm

L
.
U dc 2 − U ga

(1-13)

A bekapcsolási időtartam ismeretében az IGBT maximális árama a következőképpen
alakul:
U dc1 − U ga
I Lm =
tf .
(1-14)
L
Az (1-13) és (1-14) összefüggést az (1-12) egyenletbe helyettesítve kapjuk a következő
periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamot:
t f [ n +1] =

2Tc LI ref
 U −U
(U dc1 − U ga ) 1 + U dc1 − U ga
dc 2
ga


(1-15)





Következő lépésként határozzuk meg az IGBT és a dióda áramvezetési idejének
összegét az (1-13) és (1-15) egyenletekből az (1-14) összefüggés felhasználásával
2

 U − U ga 
2Tc LI ref 1 + dc1
 U − U 
dc 2
ga 

t f [ n +1] + tdf =
 U −U
(U dc1 − U ga ) 1 + U dc1 − U ga
dc 2
ga






=

2Tc LI ref (U dc1 + U dc 2 − 2U ga )

(U

dc1 − U ga )(U dc 2 − U ga )

.

(1-16)

Amennyiben az (1-16) összefüggés eredménye nagyobb, mint a kapcsolási periódusidő
(Tc), akkor az áramreferenciát, illetve a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási
időtartamot már a folyamatos áramvezetésre vonatkozó összefüggések alapján
határozzuk meg, ellenkező esetben a szaggatott áramvezetésre meghatározott
összefüggéseket használjuk.
A bekapcsolási időtartamból meghatározható a kitöltési tényező, melyet a beavatkozást
végző PWM modulátor használ.
1.1.1. Szimulációs és mérési eredmények
A szimulációkat PSPICE-ban végeztem el egy általam készített 10kW-os háromfázisú
konverter modellen 10%-os és 35%-os terhelés mellett. A modell főbb adatai a
következők: hálózati feszültség: 3x400V, f=50Hz, L=700µH (kimeneti fojtó),
fsw=16.5kHz.
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Az 1kW-os terhelésre vonatkozó szimulációs eredmények láthatóak az 1-6 és 1-7
ábrákon.

1-6. ábra A konverter árama 1kW-os terhelés mellett
hagyományos irányítással

1-7. ábra A konverter árama 1kW-os terhelés mellett
3SC irányítással

Az 1-6.ábrán megfigyelhetjük, hogy a hagyományos irányítás esetén a nullátmenet
közelében az áramhullámosság meglehetősen nagy (az áram pozitív és negatív értékek
között ciklikusan változik) mely jelentős többletveszteséget okoz. A 3SC irányítás
alkalmazásával (1-7.ábra) a nullátmenetek környékén az elméleti taglalásnak
megfelelően létrejött a szaggatott vezetés és az áramreferencia előjelének megfelelően
az áram pozitív és nulla, valamint negatív és nulla értékek között változik ciklikusan.
A szimulációt megismételtem 3.5kW-os terheléssel is. Az eredmények az 1-8 és 1-9.
ábrákon láthatóak.

1-8. ábra A konverter árama 3.5kW-os terhelés
mellett hagyományos irányítással

1-9. ábra A konverter árama 3.5kW-os terhelés
mellett 3SC irányítással
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Az eredmény hasonló az 1kW-os terheléshez kapottal, azonban a 3SC és a
hagyományos irányítás közötti különbségek csökkennek hatásfok szempontjából
(kevesebb lehetőség van szaggatott áramvezetés létrehozására) és a névleges terhelés
környékén a két módszer gyakorlatilag megegyező eredményt ad. A különbség
szemléltetésére az 1. táblázatban összefoglaltam a kapcsolási és nagyobb frekvenciás
áramösszetevők alakulását a két módszer tekintetében a szimulált terhelések esetén.
Terhelés
1kW
3.5kW

Módszer
Hagyományos
3SC
Hagyományos

16.5kHz
3.8032A
1.4575A
3.8022A

33kHz
1.0189A
0.7243A
1.0189A

49.5kHz
0.435A
0.428A
0.435A

3SC
2.4718A 0.9889A 0.435A
1. Táblázat Kapcsolási frekvenciás áramok alakulása

Az 1. táblázatból megállapíthatjuk, hogy a 3SC alkalmazása esetén a kapcsolási és
nagyobb frekvenciás áramok csökkentek, melynek hatására az alkalmazott fojtók
vesztesége is csökken, azaz a teljes konverterre vonatkozóan hatásfok növekedést
értünk el.
A szimuláció hitelességét igazolva egy az Exendis - Deltronic Kft. által gyártott 10kWos fotovillamos konverterre implementáltuk az algoritmust és a szimulációs modellben
alkalmazott adatoknak megfelelően (3.5kW-on) megmértük a konverter áramát (lásd 110 és 1-11-ábrák) és a szimulációban kapott eredményeknek megfelelő mérési
eredményeket kaptunk.

1-11. ábra A konverter árama 3.5kW-os
terhelés esetén 3SC irányítással
a nullátmenet környékén

1-10. ábra A konverter árama 3.5kW-os
terhelés esetén 3SC irányítással

1.2. 3SC irányítás 3F típusú hálózatra kapcsolt fotovillamos konverter esetén
A 3F+N struktúrára kialakított alap 3SC algoritmus megismerése után térjünk át a
bonyolultabb, de az iparban sokkal szélesebb körben alkalmazott 3F struktúrára és a
3SC irányítás komplexebb és egyben bonyolultabb változataira. A vizsgálatokat 3F
struktúra esetén is hasonlóan végezzük. Először megvizsgáljuk a háromfázisú
hídkapcsolású inverter működését, majd részletesen tárgyaljuk a 3SC irányítást először
folyamatos majd szaggatott áramvezetési esetekben és végül mérési eredményekkel
támasztom alá a 3F struktúrára kialakított módszer működődését.
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A 3F típusú hálózatra kapcsolt konverter főáramköri vázlata az 1-12 ábrán látható, ahol
Udc a közbenső egyenkör feszültsége, uga, ugb, ugc a hálózati feszültségek, L a konverter
és a hálózat közé kapcsolt induktivitás, míg ia, ib és ic a hálózat áramát reprezentálják.

1-12. ábra 3F típusú hálózatra kapcsolt fotovillamos konverter főáramköri kapcsolása

Következő lépésként tekintsük át röviden milyen irányítási koncepciót fogunk használni
és milyen feltételek mellett vizsgáljuk a konverter működését.
• Folyamatos és szaggatott áramvezetés esetén az áramközépérték referenciához
meghatározzuk, hogy mekkora csúcsáram kell, illetve mekkora időtartamra kell
bekapcsolnunk a következő periódusban az IGBT-ket, hogy elérjük a kiszámított
csúcsáramot
• Az áramközépérték referencia alapján meghatározott csúcsáramból döntjük el,
hogy folyamatos vagy szaggatott áramvezetési állapot jön létre
• stacioner állapotot tételezünk fel, azaz a kapcsolási periódus elején és végén az
áram pillanatértéke megegyezik: i(Tc)=i(0)
• az áramok esetében mintavételezési időpontnak mindig az 1.) -es vezetési
állapot kezdetét tekintjük
• szimmetrikus hálózati feszültség
• egy kapcsolási periódus alatt legalább két fázisban folyamatos az áramvezetés
• Flat-top modulációt alkalmazunk
• ia+ib+ic=0
Mivel a működés során a konverter folyamatos áramvezetésben is működni fog, ezért a
3SC irányítás bemutatását a folyamatos áramvezetés esetével kezdem stacioner
állapotot feltételezve. A 3SC algoritmus egyenleteinek levezetése az úgynevezett első
irányítási tartományban történik, ebben a tartományban igaz a következő
egyenlőtlenség:
ua > 0, ub < 0 és uc < ub ,

(1-17)

ahol ua, ub és uc az inverter által előállított fázisfeszültségek. Egy tartomány 30°-os
szögelfordulást jelent az inverter feszültségvektorában, így egy teljes hálózati periódus
12 tartományt tartalmaz. Az alábbiakban levezetésre kerülő egyenletek használhatók a
többi tartományban is a feszültségvektor elforgatásával.
Folyamatos áramvezetés esetén az inverter fázisáramainak alakulása egy kapcsolási
periódus alatt jellegre az 1-13.ábrán látható. Az ábrán az ia, ib és ic áramok az inverter
fázisáramait, az ia0, ib0 és ic0 áramok a kapcsolási periódusban mintavételezett áramokat,
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Tc a kapcsolási periódusidőt, t1f és t2f pedig a következő kapcsolási periódusra számított
bekapcsolási időtartamokat jelenti folyamatos áramvezetés esetén. Minden egyes
különböző vezetési állapotot egy számmal azonosítunk és a későbbiekben az egyenletek
levezetésénél is ezekre a számokra hivatkozom. Az ábra felső része a félvezetők
állapotát jellemzi, ha IGBT vezet azt piros színnel, ha dióda vezet zöld színnel, ha egyik
félvezető sem vezet, azt fekete színnel jelölöm. Például az 1-13.ábrán az 1.) vezetési
állapot azt jelenti, hogy az 1H IGBT, a 2H és 3H IGBT-k diódája vezeti az áramot. A
2.) jelű vezetési állapotban az 1H IGBT, a 2H IGBT diódája és a 3L IGBT vezeti az
áramot és így tovább.
1.)

2.)

a

3.)

Tc

t1f

b
t2f

c

t

t

t

i
ia0
ia

t

ib0

ib

ic0

ic

1-13.ábra Folyamatos áramvezetés jelalakjai

A bekapcsolási időtartamok kiszámításához először határozzuk meg az áramváltozási
sebességeket az egyes vezetési állapotokra. Az 1.) vezetési állapotra az alábbi
összefüggések igazak:
u
u
dib1
di
= − gb és c1 = − gc .
(1-18)
dt
L
dt
L
A 2.) vezetési állapotban az áramváltozási sebességek az alábbiak szerint alakulnak:
−3u gc − 2U dc
dib 2 −3u gb + U dc
di
=
és c 2 =
.
(1-19)
dt
3L
dt
3L
A 3.) vezetési tartományban az árammeredekségek a következő összefüggésekkel
írhatók le:
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−3u gc − U dc
dib 3 −3u gb − U dc
di
=
és c 3 =
.
dt
3L
dt
3L

(1-20)

Az (1-18), (1-19), (1-20) valamint az egyes vezetési tartományokhoz tartozó vezetési
idők alapján a következő összefüggéseket írhatjuk fel:
1
1
b fázisra : − u gbTc + U dc (t2 f − t1 f ) − U dc t1 f = 0
3
3
.
(1-21)
2
1
c fázisra : − u gcTc − U dc (t2 f − t1 f ) − U dct1 f = 0
3
3
Az (1-21) megoldásával megkapjuk a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási
időtartamokat, amelyek a következőképpen számíthatóak:
u ga − u gb
u ga − u gc
t1 f =
Tc , illetve t2 f =
Tc .
(1-22)
U dc
U dc
A bekapcsolási időtartamok ismeretében következő lépésként határozzuk meg az egy
kapcsolási periódusra vonatkoztatott áramközépérték és a mintavételezett áram közötti
összefüggést.
Az árammeredekségek és (1-22) alapján a következő összefüggéseket írhatjuk fel, hogy
meghatározzuk a b fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékét:
di
ib1 = ib 0 + b1 (Tc − t2 f )
dt
di
(1-23)
ib 2 = ib1 + b 2 (t2 f − t1 f ) ,
dt
di
ib 3 = ib 2 + b 3 t1 f
dt
ahol ib1 az 1.) vezetési állapot végén, ib2 a 2.) vezetési állapot végén ib3 pedig a
kapcsolási periódus végén a b fázis áramának pillanatértéke. Az (1-23) összefüggésből
az áram középértéke egyszerű középértékképzéssel meghatározható és a következő
összefüggések írhatók fel:

ib AV =

i +i
i +i
1  ib 0 + ib1

(Tc − t2 f ) + b1 b 2 (t2 f − t1 f ) + b 2 b 3 t1 f  ,

2
2
Tc  2


(1-24)

illetve
dib1
di
di
(Tc − t2 f ) + b 2 (t2 f − t1 f ) + b 3 t1 f = 0
dt
dt
dt

(1-25)

Az (1-24) és (1-25) egyenleteket megoldva a b fázis kapcsolási periódusidőre
vonatkoztatott áramközépértékére a következőt kapjuk:

ibAV = ib 0 − Tc

2
2
3u gbU dc + 7u gb
+ 4u gb u gc − 2u gc

6 LU dc

.

(1-26)

Hasonlóan a b fázishoz a c fázisra is határozzuk meg a kapcsolási periódusidőre
vonatkoztatott áramközépértéket. Az (1-23) összefüggéshez hasonlóan írhatjuk:
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dic1
(Tc − t2 f )
dt
di
ic 2 = ic1 + c 2 (t2 f − t1 f ) ,
dt
dic 3
ic 3 = ic 2 +
t1 f
dt
ic1 = ic 0 +

(1-27)

ahol ic1 az 1.) vezetési állapot végén, ic2 a 2.) vezetési állapot végén ic3 pedig a
kapcsolási periódus végén a c fázis áramának pillanatértéke. Az (1-27) összefüggésből
az áram középértéke egyszerű középértékképzéssel meghatározható és a következő
összefüggések írhatók fel:
i +i
i +i
1 i + i

ic AV =  c 0 c1 (Tc − t2 f ) + c1 c 2 (t2 f − t1 f ) + c 2 c 3 t1 f  ,
(1-28)
Tc  2
2
2

illetve
dic1
di
di
(Tc − t2 f ) + c 2 (t2 f − t1 f ) + c 3 t1 f = 0 .
dt
dt
dt

(1-29)

Az (1-28) és (1-29) egyenleteket megoldva a c fázis kapcsolási periódusidőre
vonatkoztatott áramközépértékére a következőt kapjuk:

icAV = ic 0 − Tc

2
2
3u gcU dc + 7u gc
+ 4u gb u gc − 2u gb

6 LU dc

.

(1-30)

A későbbiekben ismertetésre kerülő áramszabályozásban a mintavételezett érték és a
kapcsolási periódusra vonatkoztatott középérték különbségét fogjuk felhasználni, ezért
határozzuk meg ezeket az összefüggéseket is.
ib 0 − AV = Tc
ic 0 − AV = Tc

2
2
3u gbU dc + 7u gb
+ 4u gb u gc − 2u gc

(1-31)

6 LU dc
2
2
3u gcU dc + 7u gc
+ 4u gb u gc − 2u gb

(1-32)

6 LU dc

A folyamatos áramvezetésre vonatkozó összefüggések ismeretében határozzuk meg a
folyamatos és szaggatott áramvezetés határát. Kezdeti feltevéseink alapján a legnagyobb
feszültség az a fázisban, míg legkisebb feszültség a c fázisban van. A b fázis feszültsége
és egyben árama is a két másik fázis között mozog, ezért a b fázis fog először szaggatott
vezetésbe menni szimmetrikus terhelést feltételezve. Célszerű tehát a b fázis
árammaximumának meghatározása az (1-22) felhasználásával, amely a
következőképpen számítható:

ib max = ib 0 − t1 f

u − u gb  −3u gb − U dc
dib 3
= ib 0 − Tc ga

dt
U dc 
3L


.


(1-33)

Ha ibmax > 0, akkor szaggatott áramvezetés van, mivel kikötöttük, hogy a b fázis
feszültsége és folyamatos áramvezetés esetén árama is negatív.
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A folyamatos és szaggatott áramvezetés határának megismerése után térjünk át a
szaggatott áramvezetésre és a létrejövő vezetési állapotok ismertetésére. A feszültség és
terhelési viszonyoktól függően alapvetően háromféle szaggatott áramvezetési kép jöhet
létre. Ezeket rendre „Szg1”, „Szg2” és „Szg3” állapotoknak neveztem el. A
következőkben ismertetem az egyes állapotokat és az állapotokat leíró egyenleteket.
Az 1-14.ábrán az Szg1 jelű szaggatott áramvezetési állapot jellemző időfüggvényei
láthatóak.
1.)

5.)

a

3.)

6.) Tc

t1sz1

b
t2sz1

c

t

t

t

i
ib0

ic0

ib

t

ic

1-14.ábra Szg1 áramvezetési állapot időfüggvényei

Az Szg1 szaggatott áramvezetési állapot jellemzője, hogy t2sz1 jelű c fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam nagyobb, mint a t1sz1 jelű b fázisra vonatkozó bekapcsolási
időtartam, továbbá a b fázisban előbb lecseng az áram, a 3L jelű IGBT bekapcsolásánál.
Az Szg1 vezetési állapotban két újabb áramvezetési kép is kialakult (5,6) ezért első
lépésben határozzuk meg ezekre az állapotokra is az árammeredekségeket. Mivel az új
állapotokban a b fázisban nulla az áram, ezért csak a c fázisra vonatkozó
meredekségeket határozzuk meg.
u − u gc − U dc
dic 5 −u gb − 2u gc
di
=
és c 6 = ga
dt
2L
dt
2L

(1-34)

Az 1-15.ábrán az Szg2 jelű szaggatott áramvezetési állapot jellemző időfüggvényei
láthatóak.
Az Szg2 szaggatott áramvezetési állapot jellemzője, hogy t2sz2 jelű c fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam kisebb, mint a t1sz2 jelű b fázisra vonatkozó bekapcsolási
időtartam, továbbá a b fázisban előbb lecseng az áram, mint a 3L jelű IGBT
bekapcsolása.
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1-15.ábra Szg2 áramvezetési állapot időfüggvényei

Az Szg2 vezetési állapotban ismét kialakult egy újabb áramvezetési kép (4) ezért első
lépésben itt is határozzuk meg erre az állapotra az árammeredekségeket. Ebben az
állapotban a b fázisban már nem nulla az áram, ezért mind a b mind a c fázisra
vonatkozó meredekségeket meg kell határoznunk.
U − 3u gc
dib 4 −2U dc − 3u gb
di
=
és c 4 = dc
dt
3L
dt
3L

(1-35)

Az 1-16.ábrán az Szg3 jelű szaggatott áramvezetési állapot jellemző időfüggvényei
láthatóak. Az Szg3 szaggatott áramvezetési állapot jellemzője, hogy t2sz3 jelű c fázisra
vonatkozó bekapcsolási időtartam nagyobb, mint a t1sz3 jelű b fázisra vonatkozó
bekapcsolási időtartam, továbbá a b fázisban az után cseng le az áram, hogy a 3L jelű
IGBT-t bekapcsoltuk.
1.)

2.)

6.)

a

Tc

3.)

t1sz3

b
t2sz3

c

t

t

t

i

ib0

t

ib

ic
ic0

1-16.ábra Szg3 áramvezetési állapot időfüggvényei

39

Hatásfoknövelő irányítási stratégiák

Balogh Attila, 2011

Először vizsgáljuk meg részletesen az Szg1 szaggatott vezetési állapotot. Az
árammeredekségek ismeretében már csak meg kell határoznunk a b és c fázisra
vonatkozó áramközépértékeket és a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási
időtartamokat. Először határozzuk meg, hogy mekkora csúcsértéket ér el a b fázis árama.
Az 1-14.ábra alapján írhatjuk a következő összefüggést:
di
ibsz1cs = b 3 t1sz1 ,
(1-36)
dt
ahol ibsz1cs az Szg1 szaggatott vezetési állapot esetén a b fázis áramának csúcsértéke.
Mivel az 1.) jelű vezetési állapot esetén a b fázisban a 2H IGBT ellenpárhuzamos
diódája vezet és stacioner állapotot tételeztünk fel a következő összefüggés igaz:
i
tdiódasz1 = − bsz1cs ,
(1-37)
dib1
dt
ahol tdiódasz1 az Szg1 szaggatott vezetési állapot esetén a 2H IGBT ellenpárhuzamos
diódájának áramvezetési ideje. Következő lépésként határozzuk meg a b fázis áramának
a kapcsolási periódusidőre vett középértékét (ibsz1AV), ami egyben a következő
periódusra számított alapjel (ibsz1ref) is egyben. Az 1-14.ábra alapján írhatjuk a
következő összefüggést:

t
1  di t 2
ibsz1 AV = ibsz1ref =  b 3 1sz1 + ibsz1cs diódasz1  ,
(1-38)
Tc  dt 2
2 
továbbá a c fázis áramára felírható a következő egyenlet:
dic1
di
di
di
tdiódasz1 + c 5 (Tc − t2 sz1 − tdiódasz1 ) + c 6 ( t2 sz1 − t1sz1 ) + c 3 t1sz1 = 0 .
dt
dt
dt
dt

(1-39)

Az (1-37,39) egyenletekbe az árammeredekségeket behelyettesítve és az egyenleteket
megoldva megkapjuk a dióda vezetési idejét és az IGBT-k következő kapcsolási
periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamát:

t1sz1 =
t2 sz1 =

18ibsz1ref Tc u gb L

(1-40)

U dc ( 3u gb + U dc )
u gb
U dc

= −Tc

tdiódasz1 = −

tdiódasz1 + Tc

3u gb + 6u gc

−3U dc

+ t1sz1

3u gb + U dc
3U dc

u gb + 2u gc

(1-41)

U dc

2
ibsz1ref Tc u gbU dc ( 3u gb + U dc ) L .
u gbU dc

(1-42)

Most, hogy már ismerjük a b fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékét és
a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamokat, nincs más hátra, mint a c
fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékének meghatározása. Az
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árammeredekségek ismeretében először írjuk fel a c fázis áramának a vezetési állapotok
határán felvett értékeit:
di
ic1sz1 = ic 0 sz1 + c1 tdiódasz1
dt
di
ic 2 sz1 = ic1sz1 + c 5 (Tc − t2 sz1 − tdiódasz1 )
dt
,
(1-43)
dic 6
ic 3 sz1 = ic 2 sz1 +
( t2 sz1 − t1sz1 )
dt
di
ic 4 sz1 = ic 3 sz1 + c 3 t1sz1
dt
ahol ic0sz1 a kapcsolási periódus elején mintavételezett áram, ic1sz1 az 1.) vezetési állapot
végén, ic2sz1 az 5.) vezetési állapot végén, ic3sz1 a 6.) vezetési állapot végén míg ic4sz1 a
kapcsolási periódus végén az áram a c fázisban. Az áramok ismeretében írjuk fel a c
fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékét:
+i
i +i
1 i
icsz1 AV =  c 0 sz1 c1sz1 tdiódasz1 + c1sz1 c 2 sz1 (Tc − t2 sz1 − tdiódasz1 ) +
Tc 
2
2
.
(1-44)
ic 2 sz1 + ic 3 sz1
ic 3 sz1 + ic 4 sz1

t1sz1 
( t2 sz1 − t1sz1 ) +
2
2

Az (1-44) összefüggésbe az (1-43) és (1-39) egyenleteket behelyettesítve és megoldva
kapjuk a következő megoldást:
icsz1 AV = ic 0 +

1
2
2
3u gb ( t12sz1 − tdiódasz
1 ) − 3t 2 sz1U dc +
12Tc L 

Tc ( 3u gb + 6u gc ) ( 2tdiódasz1 − Tc ) − 12 u gcTctdiódasz1  .

(1-45)

Következő lépésként térjünk át az Szg2 szaggatott vezetési állapot részletes tárgyalására.
Az árammeredekségek ismeretében ismét határozzuk meg a b és c fázisra vonatkozó
áramközépértékeket és a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamokat.
Az 1-15.ábra alapján írhatjuk a következő összefüggést:
di
di
ibsz 2 cs = b 4 ( t1sz 2 − t2 sz 2 ) + b 3 t2 sz 2 .
(1-46)
dt
dt
ahol ibsz2cs az Szg2 szaggatott vezetési állapot esetén a b fázis áramának csúcsértéke.
Mivel az 1.) jelű vezetési állapot esetén a b fázisban a 2H IGBT ellenpárhuzamos
diódája vezet és stacioner állapotot tételeztünk fel a következő összefüggés szintén igaz:
i
tdiódasz 2 = − bsz 2 cs .
(1-47)
dib1
dt
ahol tdiódasz2 az Szg2 szaggatott vezetési állapot esetén a 2H IGBT ellenpárhuzamos
diódájának áramvezetési ideje. Következő lépésként határozzuk meg a b fázis áramának
a kapcsolási periódusidőre vett középértékét (ibsz2AV), ami egyben a következő
periódusra számított alapjel (ibsz2ref) is egyben. Az 1-15.ábra alapján írhatjuk a
következő összefüggést:
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1
=
Tc
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2

tdiódasz 2 dib 4
 t1sz 2 − t2 sz 2
 dib 3 tt 2 sz 2 
+
+ t2 sz 2  +
( t1sz 2 − t2 sz 2 ) 
ibsz 2 cs
 (1-48)
2
dt
2

 dt 2 


továbbá a c fázis áramára felírható a következő egyenlet:
dic1
di
di
di
tdiódasz 2 + c 5 (Tc − tdiódasz 2 − t1sz 2 ) + c 4 ( t1sz 2 − t2 sz 2 ) + c 3 t2 sz 2 = 0 .
dt
dt
dt
dt

(1-49)

Az (1-47,49) egyenletekbe az árammeredekségeket behelyettesítve és az egyenleteket
megoldva megkapjuk a dióda vezetési idejét és az IGBT-k következő kapcsolási
periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamát:
2u gc + u gb
3
t1sz 2 = Tc
+
A
(1-50)
2
3u gb − 2U dc U dc ( 9u gb − 4U dc2 )

tdiódasz 2 = −Tc
t2 sz 2 = −Tc

4u gc + 2u gb
3u gb − 2U dc

u gb + 2u gc
U dc

−

3
A,
3u gbU dc ( 3u gb − 2U dc )

(1-51)

,

(1-52)

ahol
2 2
3
A = u gb ( 3u gb + 2U dc ) Tc2 {36u gc
u gb + 3u gb
( 3ugb + 12ugc + U dc ) +
2
2
4U dc ( u gb
(3u gc − U dc ) + u gc
(3u gb − 4U dc ) ) +

6U dc2 ibsz 2 ref L

.

(1-53)

1
2U dc − 3u gb ) −16u gb u gcU dc2 }
(
T

Most, hogy már ismerjük a b fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékét és
a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamokat, nincs más hátra, mint a c
fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékének meghatározása. Az
árammeredekségek ismeretében először írjuk fel a c fázis áramának a vezetési állapotok
határán felvett értékeit:
di
ic1sz 2 = ic 0 + c1 tdiódasz 2
dt
di
ic 2 sz 2 = ic1sz 2 + c 5 (Tc − tdiódasz 2 − t1sz 2 )
dt
,
(1-54)
dic 4
ic 3 sz 2 = ic 2 sz 2 +
( t1sz 2 − t2 sz 2 )
dt
di
ic 4 sz 2 = ic 3 sz 2 + c 3 t2 sz 2
dt
ahol ic0sz2 a kapcsolási periódus elején mintavételezett áram, ic1sz2 az 1.) vezetési állapot
végén, ic2sz2 az 5.) vezetési állapot végén, ic3sz2 a 4.) vezetési állapot végén míg ic4sz2 a
kapcsolási periódus végén az áram a c fázisban. Az áramok ismeretében írjuk fel a c
fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékét:
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i
+i
1  ic 0 sz 2 + ic1sz 2
tdiódasz 2 + c1sz 2 c 2 sz 2 (Tc − tdiódasz 2 − t1sz 2 ) +

Tc 
2
2
+i
ic 2 sz 2 + ic 3 sz 2
i
( t1sz 2 − t2 sz 2 ) + c 3sz 2 c 4 sz 2 t2 sz 2 
2
2


.

(1-55)

Az (1-55) összefüggésbe az (1-54) és (1-49) egyenleteket behelyettesítve és megoldva
kapjuk a következő megoldást:
1
2
2
2
icsz 2 AV = ic 0 +
[ −3 ugbtdiódasz
2 + ( 3u gb + 2U dc ) t1sz 2 − 4U dc t 2 sz 2 +
12 LTc
.
(1-56)
2
6u gb tdiódasz 2Tc − ( 3u gb + 6u gc ) Tc 
Az Szg1 és Szg2 vezetési állapotok kialakulása a terhelési viszonyoktól függően
változik, de az áram a b fázisban mindenképpen a 3L IGBT bekapcsolása előtt
befejeződik. Ha a b fázisban meghatározott bekapcsolási időtartam nagyobb, mint a c
fázisra meghatározott időtartam, akkor Szg2 vezetési állapot, míg ellenkező esetben
Szg1 vezetési állapot alakul ki, azonos terhelési viszonyokat feltételezve. Az Szg1 és
Szg2 vezetési állapotok ismeretében határozzuk meg az Szg1 és Szg2 állapotokra
vonatkozó határáramot. Az 1-13.ábra alapján stacioner állapotot feltételezve írhatjuk,
hogy:
dib 3
di
di dt
t2 sz12 h = − b1 tdiódasz12 h , ebből tdiódasz12 h = −t2 sz12 h b 3
.
(1-57)
dt
dt
dt dib1
ahol t2sz12h a c fázis 3L IGBT-jének következő kapcsolási periódusra vonatkozó
bekapcsolási időtartama, tdiódasz12h a 2H IGBT ellenpárhuzamos diódájának áramvezetési
ideje az Szg1 és Szg2 vezetési állapot határán. Írjuk fel a b fázis áramának középértékét
a határhelyzetben Szg1 vezetési állapotot feltételezve:

di t 2
1  di t 2
ibsz12 AV =  b1 diódasz12 h + b 3 2 sz12 h  ,
(1-58)
2
Tc  dt
dt 2 
ahol ibsz12AV a b fázis áramának középértéke az Szg1 és Szg2 vezetési állapot határán.
Továbbá írhatjuk, hogy
di
di
di
(1-59)
tdiódasz12 h c1 + c 5 (Tc − t2 sz12 h − tdiódasz12 h ) + c 3 t2 sz12 h = 0 .
dt
dt
dt
Az (1-58,59) egyenleteket megoldva a következő összefüggést kapjuk:
ibsz12 AV = −Tc

( 3u

gb

+ U dc )( 6u gb + U dc )( u gb + 2u gc )
18u gbU dc2 L

2

.

(1-60)

Ha a b fázis áramközép alapjelének (ibszref) értéke nagyobb, mint ibsz12AV, akkor Szg1
állapot, míg ellenkező esetben Szg2 vezetési állapot jön létre. Az Szg1 és Szg2 vezetési
állapotok, valamint a határátmenetük megismerése után térjünk át az Szg3 állapot
ismertetésére. Az Szg3 vezetési állapot, mint már említettem is akkor jön létre, ha áram
a b fázisban a 3L IGBT bekapcsolása után cseng le.
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Az árammeredekségek ismeretében ismét határozzuk meg a b és c fázisra vonatkozó
áramközépértékeket és a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamokat.
Az 1-16.ábra alapján írhatjuk a következő összefüggést:
di
ibsz 3cs = b 3 t1sz 3 ,
(1-61)
dt
ahol ibsz3cs az Szg3 szaggatott vezetési állapot esetén a b fázis áramának csúcsértéke.
Mivel az 1.) és 2.) jelű vezetési állapot esetén is a b fázisban a 2H IGBT
ellenpárhuzamos diódája vezet és stacioner állapotot tételeztünk fel, a következő
összefüggések igazak:
di
ibsz 3tp = ibsz 3cs + b1 (Tc − t2 sz 3 ) ,
(1-62)
dt
ahol ibsz3tp a b fázis árama az 1.) jelű áramvezetési kép végén, illetve
tdiódasz 3 = −

ibsz 3tp
,
dib 2
dt

(1-63)

ahol tdiódasz3 az Szg3 szaggatott vezetési állapot esetén a 2H IGBT ellenpárhuzamos
diódájának áramvezetési ideje a 2.) jelű áramvezetési kép esetén. Következő lépésként
határozzuk meg a b fázis áramának a kapcsolási periódusidőre vett középértékét (ibsz3AV),
ami egyben a következő periódusra számított alapjel (ibsz3ref) is egyben. Az 1-16.ábra
alapján írhatjuk a következő összefüggést:
t
t
1 T − t

ibsz 3 AV = ibsz 3ref =  c 2 sz 3 ( ibsz 3cs + ibsz 3tp ) + diódasz 3 ibsz 3tp + 1sz 3 ibsz 3cs  ,
(1-64)
Tc  2
2
2

továbbá a c fázis áramára felírható a következő egyenlet:
dic1
di
di
di
(Tc − t2 sz 3 ) + c 2 tdiódasz 3 + c 6 ( t2 sz 3 − t1sz 3 − tdiódasz 3 ) + c3 t1sz 3 = 0 .
dt
dt
dt
dt

(1-65)

Az (1-63,65) egyenletekbe az árammeredekségeket behelyettesítve és az egyenleteket
megoldva megkapjuk a dióda vezetési idejét a 2.) áramvezetési kép esetén és az IGBT-k
következő kapcsolási periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamát:
u gb ( 3u gb + 4U dc + 6u gc ) + U dc2
t1sz 3 = −Tc
− Tc B ,
(1-66)
2U dc ( 3u gb + U dc )
tdiódasz 3 = −Tc
t2 sz 3 = −Tc

u gb ( 3u gb + 2U dc + 4u gc ) − U dc (U dc + 2u gc )
2U dc ( 3u gb + U dc )

u gb + 2u gc
U dc

,

− Tc B ,

(1-67)

(1-68)

ahol
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12i
LU dc 

2
− 3u gb ) u gb ( u gb + 2U dc ) + 4u gc ( u gb + U dc ) + 4u gc
+ U dc2 − bsz 3ref

Tc

 .(1-69)
2
4U dc ( 3u gb + U dc )

Most, hogy már ismerjük a b fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékét és
a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamokat, nincs más hátra, mint a c
fázis áramának kapcsolási periódusra vett középértékének meghatározása. Az
árammeredekségek ismeretében először írjuk fel a c fázis áramának a vezetési állapotok
határán felvett értékeit:
di
ic1sz 3 = ic 0 sz 3 + c1 (Tc − t2 sz 3 )
dt
di
ic 2 sz 3 = ic1sz 3 + c 2 tdiódasz 3
dt
,
(1-70)
dic 6
ic 3 sz 3 = ic 2 sz 3 +
( t2 sz 3 − tdiódasz 3 − t1sz 3 )
dt
di
ic 4 sz 3 = ic 3 sz 3 + c 3 t1sz 3
dt
ahol ic1sz3 az 1.) vezetési állapot végén, ic2sz3 a 2.) vezetési állapot végén, ic3sz3 a 6.)
vezetési állapot végén, míg ic4sz3 a 3.) vezetési állapot végén az áram a c fázisban. Az
áramok ismeretében írjuk fel a c fázis áramának kapcsolási periódusra vett
középértékét:
+i
i
+i
1 i
icsz 3 AV =  c 0 sz 3 c1sz 3 (Tc − t2 sz 3 ) + c1sz 3 c 2 sz 3 tdiódasz 3 +
2
2
Tc 
.
(1-71)
ic 2 sz 3 + ic 3 sz 3
ic 3 sz 3 + ic 4 sz 3

t1sz 3 
( t2 sz 3 − tdiódasz 3 − t1sz 3 ) +
2
2


Az (1-71) összefüggésbe az (1-70) és (1-65) egyenleteket behelyettesítve és megoldva
kapjuk a következő megoldást:
1
icsz 3 AV = ic 0 +
[ 6 ugcTc ( 2t2 sz 3 − Tc ) + 3t22sz 3 ( uga − U dc − 3ugc ) +
12 LTc
2
t12sz 3 (U dc + 3u gb ) + tdiódasz
3 (U dc − 3u gb ) +

.

(1-72)

2t2 sz 3tdiódasz 3 ( 3u gb − U dc ) 

A folyamatos és az egyes szaggatott vezetési állapotok részletes ismerete után térjünk át
a 3SC algoritmus szabályozási struktúrájának ismertetésére és a működéshez szükséges
további összefüggések meghatározására.
Az 1-17.ábrán láthatjuk a megvalósított szabályozási struktúrát folyamatos áramvezetés
esetére. A 3SC modulációt használó inverter irányításához egy együtemben beálló
előrecsatolást és arányos tagot tartalmazó szabályozót használunk a következők szerint.
A mért hálózati feszültségekből és a közbenső DC kör feszültségéből meghatározzuk az
IGBT-k következő kapcsolási periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamát
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A számított bekapcsolási

időtartamokból

és

az

1-17.ábra Szabályozási struktúra folyamatos
áramvezetés esetén

áramközépértékekből meghatározzuk a folyamatos és szaggatott áramvezetés határát és
meghatározzuk, hogy a folyamatos vagy szaggatott áramvezetés fog fellépni. Az
áramközépérték referenciából valamint a mintavételezett áram és az áramközépérték
közötti összefüggések segítségével meghatározzuk, hogy a következő periódusban
mekkora csúcsáramot kell létrehozunk a b és c fázisban, ahhoz hogy a kívánt
áramközépértéket elérjük. A kiszámított csúcsáram referenciából kivonva az adott
fázisban mintavételezett áramot megkapjuk az áramhibát. Az ábrában szereplő P
szétcsatoló mátrix feladata a fázisok közötti keresztcsatolás megszűntetése. A mátrixban
szereplő összefüggések tárgyalására a későbbiekben kerül sor. A mátrix kimenete adja a
következő periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartam változását, ha ezt hozzáadjuk
az előzőekben már számított folyamatos áramvezetésre vonatkozó bekapcsolási
időtartamokhoz, akkor a következő periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamokat
kapjuk.
Szaggatott áramvezetés esetén is a fenti struktúrával történik a folyamat irányítása, a
különbség csak annyi, hogy a folyamatos áramvezetésre vonatkozó összefüggések
helyett az áramközépérték alapjeltől függően létrejövő szaggatott áramvezetési módnál
meghatározott kifejezéseket kell használni, azaz Szg1 szaggatott áramvezetési állapot
esetén (1-31) helyett (1-38)-at és (1-32) helyett (1-45) összefüggést kell használni. Szg2
szaggatott áramvezetési állapot esetén (1-31) helyett (1-48)-at és (1-32) helyett (1-56)ot, míg Szg3 áramvezetési állapot esetén (1-31) helyett (1-64)-et és (1-32) helyett (172)-t kell alkalmazni a szabályozáshoz. A következőkben határozzuk meg az 1-17
ábrában szereplő P mátrixban szereplő összefüggéseket folyamatos áramvezetést
feltételezve. A P mátrixot úgy határozzuk meg, hogy a ∆ib0 és ∆ic0 szabályozási hibát
egy ütemen belül eltüntessük. Az induktivitás feszültsége és árama közötti összefüggés
alapján írhatjuk a következő összefüggéseket:
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2U dc
U
∆t1 f + dc ∆t2 f
3L
3L
.
U dc
2U dc
∆ic =
∆t1 f −
∆t2 f
3L
3L
∆ib = −

(1-73)

Az (1-73) egyenletet a bekapcsolási időtartamok megváltozására rendezve kapjuk:

∆t1 f = − L
∆t2 f

∆ic + 2∆ib
U dc

2∆ic + ∆ib
= −L
U dc

,

(1-74)

amiből már megkaphatjuk a P mátrixot, amely a következőképpen írható fel:

 2L
−U
dc
P=
 L
−U

dc

L 
U dc 
.
2L 
−
U dc 
−

(1-75)

Szaggatott vezetés esetén is ezt a mátrixot használjuk, mert ha tényleg szaggatott
vezetés lép fel, akkor csak kis hibát okoz a kitöltési tényezőkben, ha viszont folyamatos
a vezetés, akkor a mátrix megfelelő lesz. Most már ismerjük mind a folyamatos mind a
szaggatott áramvezetésre vonatkozó összefüggéseket, a szabályozási struktúrát illetve
annak összefüggéseit, így a 3SC irányítás hatásfok növelő tulajdonságára és az
algoritmus működőképességének igazolására bemutatok néhány mérési eredményt.

1.2.1. Gyakorlati alkalmazás
A 3SC irányítás jelenleg már az ipari alkalmazás fázisában van több gyártó (ExendisDeltronic, Hyundai) fotovillamos konvertereiben alkalmazták már a 4kW-250kW
teljesítmény tartományban.

1.2.2. Mérési eredmények
Az ebben az alfejezetben bemutatott mérési eredmények egy 250kW-os Hyundai
gyártmányú frekvenciaváltóval készültek, amely 3SC modulációval és szimmetrikus
modulációval ellátott hagyományos d-q áramszabályozással is képes üzemelni. A
mérések során a kapcsolási frekvencia 2850Hz (szinkron modulációval), a hálózat
vonali feszültsége 270VRMS és a hálózait frekvencia 50Hz volt. Az egyenköri feszültség
pedig munkaponttól függően változott a mérések során. A spektrumábrák esetében a
függőleges tengelyen az inverter áramának spektruma látható -15dB/osztás mellett.
a.) Munkapont: UMPP=486V (napelem maximális teljesítményű pontjában az egyenköri
feszültség) és IhRMS=240A (hálózatba táplált fázisáram effektív értéke)
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1-18.ábra Hálózatoldali fojtó árama hagyományos d-q irányítás és IhRMS=240A esetén
(függőleges eltérítés 140A/osztás)

1-19.ábra Hálózatoldali fojtó áramának spektruma hagyományos d-q irányítás
és IhRMS=240A esetén (vízszintes eltérítés 1kHz/osztás)

Az 1-18.ábrán a fojtóáram alakulását láthatjuk hagyományos d-q áramszabályozás és
szimmetrikus (térvektoros) moduláció alkalmazása esetén. Mind azt már a tézis
bevezetőjében is említettem a hagyományos irányítás esetén (lásd 1-18.ábra) az áram
nullátmenetkor kis középértékkel pozitív és negatív értékek között változik, mely a
kapcsolási veszteséget és a fojtók veszteségét is megnöveli. Az 1-19.ábrán a fojtóáram
spektrumának alakulását láthatjuk a frekvencia függvényében a vízszintes tengelyen
1kHz-es osztást alkalmazva. Ennek megfelelően az első kiemelés az alapharmonikus
áram, a második a kapcsolási frekvenciás (oldalsávokkal együtt), a harmadik a kétszeres
kapcsolási frekvenciás (oldalsávokkal együtt), míg a negyedik kiemelés a háromszoros
kapcsolási frekvenciás (oldalsávokkal együtt) összetevőt jelzi.
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Az irányító algoritmust 3SC-re átkapcsolva az alábbi áramalakot és áramspektrumot
kapjuk.

1-20.ábra Hálózatoldali fojtó árama 3SC irányítás és IhRMS=240A esetén
(függőleges eltérítés 140A/osztás)

1-21.ábra Hálózatoldali fojtó áramának spektruma 3SC irányítás IhRMS=240A esetén
(vízszintes eltérítés 1kHz/osztás)

Az 1-20.ábrából láthatjuk, hogy a fojtóáram a 3SC elméleténél tárgyalt módon alakul,
azaz az áram nullátmenet környékén pozitív és nulla valamint negatív és nulla értékek
között változik az áramreferenciától függően. A kisebb áramhullámosság és a szaggatott
áramvezetés miatt csökken a kapcsolóelemek vesztesége, illetve az 1-21 ábra az 1-19
ábrával összevetve csökkennek a kapcsolási frekvenciás áramkomponensek, ami a
fojtók veszteségének csökkenését eredményezi.
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A továbbiakban nézzük meg néhány további munkapontban az áram és az
áramspektrum alakulását.
b.) Munkapont: UMPP=513V (napelem maximális teljesítményű pontjában az egyenköri
feszültség) és IhRMS=110A (hálózatba táplált fázisáram effektív értéke)

1-22.ábra Hálózatoldali fojtó árama hagyományos d-q irányítás és IhRMS=110A esetén
(függőleges eltérítés 140A/osztás)

1-23.ábra Hálózatoldali fojtó áramának spektruma hagyományos d-q irányítás
és IhRMS=110A esetén
(vízszintes eltérítés 1kHz/osztás)

A hálózatba visszatáplált teljesítmény csökkentésével az áramhullámosság relatív értéke
nő, ami 3SC áramszabályozás esetén a szaggatott áramvezetési tartomány
kiszélesedését vonja maga után (lásd 1-24.ábra).
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1-24.ábra Hálózatoldali fojtó árama 3SC irányítás és IhRMS=110A esetén
(függőleges eltérítés 140A/osztás)

1-25.ábra Hálózatoldali fojtó áramának spektruma 3SC irányítás és IhRMS=110A esetén
(vízszintes eltérítés 1kHz/osztás)

c.) Munkapont: UMPP=524V (napelem maximális teljesítményű pontjában az egyenköri
feszültség) és IhRMS=55A (hálózatba táplált fázisáram effektív értéke)
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1-26.ábra Hálózatoldali fojtó árama hagyományos d-q irányítás és IhRMS=55A esetén
(függőleges eltérítés 56A/osztás)

Amint azt az 1-26.ábrából láthatjuk, kis terhelések esetén egyre jelentősebbé válik a
kapcsolási frekvenciás áramkomponens és egyre nagyobb jelentősége van a 3SC
irányítás alkalmazásának. Az 1-28. ábrán láthatjuk, hogy ennél a terhelésnél a
szaggatott áramvezetési tartomány kiszélesedett és egyre több kapcsolási veszteség
takarítható meg, ha átkapcsolunk 3SC irányításra. A kapcsolási frekvenciás
áramkomponensek is csökkennek (lásd 1-29.ábra), ami a fojtók veszteségének
csökkenését jelenti.

1-27.ábra Hálózatoldali fojtó áramának spektruma hagyományos d-q irányítás
és IhRMS=55A esetén
(vízszintes eltérítés 1kHz/osztás)
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1-28.ábra Hálózatoldali fojtó árama 3SC irányítás és IhRMS=55A esetén
(függőleges eltérítés 56A/osztás)

1-29.ábra Hálózatoldali fojtó áramának spektruma 3SC irányítás
és IhRMS=55A esetén
(vízszintes eltérítés 1kHz/osztás)

d.) Munkapont: UMPP=388V (napelem maximális teljesítményű pontjában az egyenköri
feszültség) és IhRMS=22A (hálózatba táplált fázisáram effektív értéke)
A 3SC algoritmus matematikai tárgyalásának kezdetekor kikötöttük, hogy legalább két
fázisban folyamatos vezetésnek kell lennie. Az ebben a pontban bemutatott mérési
eredmény túlmutat ezen, mivel a teljes periódus alatt szaggatott vezetésben üzemel az
átalakító, ami pedig maga után vonja, hogy mindhárom fázisban szaggatott vezetés lép
fel, bizonyítva ezzel, hogy a 3SC irányítás akkor is működőképes marad, ha mindhárom
fázisban szaggatott vezetés lép fel. A mérési eredmények az 1-30,33 ábrákon láthatóak.
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1-30.ábra Hálózatoldali fojtó árama hagyományos d-q irányítás
és IhRMS=22A esetén
(függőleges eltérítés 56A/osztás)

1-31.ábra Hálózatoldali fojtó áramának spektruma hagyományos d-q irányítás
és IhRMS=22A esetén
(vízszintes eltérítés 1kHz/osztás)
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1-32.ábra Hálózatoldali fojtó árama 3SC irányítás és IhRMS=22A esetén
(függőleges eltérítés 56A/osztás)

1-33.ábra Hálózatoldali fojtó áramának spektruma 3SC irányítás és IhRMS=22A esetén
(vízszintes eltérítés 1kHz/osztás)
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1.3. 3SC kiterjesztése közös módú áram figyelembevételével (3SC-CMCC)
A hatásfok növelése érdekében, amennyiben a szabványok megengedik, a hálózati
frekvenciás transzformátort is elhagyhatjuk. Mivel a napelemeknek van kapacitásuk a
föld felé és nincs hálózati frekvenciás transzformátorunk, közös módú feszültség és
közös módú áram is fellép. A közös módú áram értéke nem kritikus, mert kis része
folyik a hálózat felé és a közös módú szűrő megfelelő méretezésével korlátozható. A
fennmaradó közös módú áram a szaggatott vezetés során kialakuló nemlineáris
viselkedés miatt a differenciál módú áramokat torzítja, ezért hatását kompenzálni kell.
A következőkben bemutatom, hogyan lehet kompenzálni a közös módú áram hatását
folyamatos és szaggatott áramvezetés esetén és szimulációs eredményekkel bizonyítom
a CMCC kompenzálás működőképességét. A közös módú kompenzálás tárgyalása előtt
tekintsük át a vizsgált főáramköri kapcsolást a kiegészítő szűrőkörökkel együtt (lásd 134.ábra).

1-34.ábra IGBT-s háromfázisú hídkapcsolású
inverter egyszerűsített főáramköri kapcsolása
közös módú és differenciál módú szűrőkkel

Az 1-34.ábrán a C kapacitások az egyenköri szűrőkondenzátorok, az L induktivitások a
kapcsolási frekvenciás fojtók, a Ck és Lk elemek a közös módú, míg az Ld és Cd elemek
a differenciál módú szűrőket alkotják és CPV a napelem kapacitását reprezentálja.
A szűrőkörök méretezése a következő szempontok alapján történik:
• az L induktivitás határozza meg az inverter áramának hullámosságát
• a harmadrendű L-Cd-Ld szűrő szabja meg a hálózati áram kapcsolási frekvenciás
összetevőjét
• Lk>>L, de az Lk közös módú fojtó differenciál módú induktivitása
elhanyagolható
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Az Lk-Ck kör sajátfrekvenciája olyan, hogy a harmadik harmonikus feszültség a
Ck-ra jusson
Uga
Ugb
Ugc
Udc

(1-22)
(1-31)
(1-32)

ibmax-ib0

t1f,t2f

(1-33)

ib0-ibAV

<0

ic0-icAV

n

icAVref

Szaggatott
áramvezetés

ibAVref
ib0ref

ic0ref

-ib0

-ic0
iCM

i
Folyamatos
áramvezetés

∆ic

iCM

∆ib

P
∆t2

∆t1

t2f

t1f
t2

t1

1-35.ábra Szabályozási struktúra a közös módú kompenzáló árammal

A közös módú áramot nem akarjuk befolyásolni, hanem árammérési hibaként vesszük
figyelembe. Az alap 3SC irányítás nem tud megbirkózni a differenciál módú áram
közös módú áram által okozott torzulásával, ezért egy kiegészítő kompenzálást kell
alkalmazni, melyet CMCC-nek (Common Mode Current Compensation) neveztem el.
Szerencsére a kompenzálás hozzáadása nem igényli a 3SC irányítás drasztikus
megváltoztatását, csupán a kompenzáló áram alapjelet kell meghatároznunk. A
kompenzáló áram (iCM) a következő összefüggéssel határozható meg:
i +i +i
iCM = a b c ,
(1-76)
3
ahol ia, ib és ic a konverter a, b és c fázisában folyó áram pillanatértéke.
A kompenzáló áram ismeretében nézzük meg, hogy hogyan befolyásolja ez a
szabályozási struktúrát folyamatos vezetés esetére. A módosított szabályozási struktúra
az 1-35.ábrán látható.
A kompenzálás működésének igazolására szimulációkat végeztem a tanszéken használt
Borland C alapú szimulátorral és a következő eredményeket kaptam.

1.3.1. Szimulációs eredmények
A szimulációkban 3x400V-os 50Hz-es hálózatot tételeztem fel, a kapcsolási frekvencia
16,5kHz hasonlóan a 3F+N típusú konverterhez, L=1.3mH, Ld=2.5µH, Cd=3.3µF,
CPV=1µF a közös módú szűrő paraméterei a szimulációknál van feltüntetve.
A.) Közös módú szűrő adatai: Ck=3.3uF, Lk=5mH, a csúcsáram referencia 6A, CMCC
kikapcsolva, a közös módú áram csúcsértéke 0.6A
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1-36.ábra Hálózatba táplált áram CMCC nélkül
(1.szimuláció)

Az 1-36.ábrán az i_a-val jelölt zöld görbe a konverter a fázisának árama, az i_a_g-vel
jelölt piros színű görbe a hálózatba injektált áram, míg a kék színű i_k a közös módú
áramot szemlélteti. A CMCC kompenzálás nélkül a hálózatba injektált áram torz. A
torzítás mértékének meghatározására, illetve a kompenzálatlan és a kompenzált állapot
közti összehasonlíthatóság kedvéért határozzuk meg az i_g_a áram teljes harmonikus
torzítását kompenzálatlan esetre:
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

4.13722 − 4.132
=
= 0.059 ≈ 5.9% ,
4.13

(1-77)

ahol IgaRMS a hálózatba táplált áram effektív értéke és Iga50Hz a hálózatba táplált
alapharmonikus áram effektív értéke.
A CMCC kompenzálás bekapcsolása után az 1-37.ábrán látható eredményt kaptam.

1-37.ábra Hálózatba táplált áram CMCC-vel
(2.szimuláció)
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A kompenzálás bekapcsolása után az i_a_g hálózatba táplált áram szinuszosabb, mint
CMCC nélkül, de a hatékonyság igazolására határozzuk meg erre az esetre is a
hálózatba táplált áram teljes harmonikus torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

=

4.3932 − 4.392
= 0.037 ≈ 3.7% .
4.39

(1-78)

Az (1-77) és (1-78) számítások eredményeiből láthatjuk, hogy a CMCC kompenzálás
ebben a munkapontban hatásosan működött és a hálózatba injektált áram torzítása
csökkent. A következő lépésben vizsgáljuk meg a CMCC hatékonyságát, ha változatlan
áramreferencia mellett megnöveljük a közös módú áram nagyságát. A szimuláció
eredménye az 1-38.ábrán látható.
B.) Közös módú szűrő adatai: Ck=22uF, Lk=5mH, a csúcsáram referencia 6A, CMCC
kikapcsolva, a közös módú áram csúcsértéke 1.6A

1-38.ábra Hálózatba táplált áram CMCC nélkül
(3.szimuláció)

A közös módú áram megnövelésével, mint az várható is volt a kompenzálás nélkül a
hálózati áram jelentősen torzult. A torzulás mértékének meghatározására számítsuk ki
ismét a hálózatba táplált áram teljes harmonikus torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

=

4.35652 − 4.2192
= 0.257 ≈ 25.7% .
4.219

(1-79)

A CMCC kompenzálás bekapcsolása után az 1-39.ábrán látható eredményt kaptam.
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1-39.ábra Hálózatba táplált áram CMCC-vel
(4.szimuláció)

A kompenzálás bekapcsolása után az i_a_g hálózatba táplált áram láthatólag jóval
szinuszosabb, mint CMCC nélkül, de a hatékonyság igazolására határozzuk meg erre az
esetre is a hálózatba táplált áram teljes harmonikus torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

=

4.37 2 − 4.36732
= 0.035 ≈ 3.5% .
4.3673

(1-80)

Az (1-79) és (1-80) számítások eredményeiből láthatjuk, hogy a CMCC kompenzálás
ebben a munkapontban hatásosan működött és a hálózatba injektált áram torzítása
csökkent.
A következő lépésben vizsgáljuk meg a CMCC hatékonyságát, ha kis áramreferencia
mellett beállítjuk az A.) szimulációban alkalmazott közös módú szűrőparamétereket. A
szimuláció eredménye az 1-40.ábrán látható.
C.) Közös módú szűrő adatai: Ck=3.3uF, Lk=5mH, a csúcsáram referencia 2.5A, CMCC
kikapcsolva, a közös módú áram csúcsértéke 0.6A

1-40.ábra Hálózatba táplált áram CMCC nélkül
(5.szimuláció)
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Az alapharmonikus csúcsáram referencia lecsökkentésével változatlan közös módú
áram mellett, mint az várható is volt a kompenzálás nélkül a hálózati áram torzult. A
torzulás mértékének meghatározására számítsuk ki ismét a hálózatba táplált áram teljes
harmonikus torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

1.92842 − 1.9082
=
= 0.146 ≈ 14.6% .
1.908

(1-81)

A CMCC kompenzálás bekapcsolása után az 1-41.ábrán látható eredményt kaptam.

1-41.ábra Hálózatba táplált áram CMCC-vel
(6.szimuláció)

A kompenzálás bekapcsolása után az i_a_g hálózatba táplált áram szinuszosabb, mint
CMCC nélkül, de a hatékonyság igazolására határozzuk meg erre az esetre is a
hálózatba táplált áram teljes harmonikus torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

=

2.1042 − 2.0922
= 0.107 ≈ 10.7% .
2.092

(1-82)

Az (1-81) és (1-82) számítások eredményeiből láthatjuk, hogy a CMCC kompenzálás
ebben a munkapontban is működött és a hálózatba injektált áram torzítása csökkent.
Ebben az esetben a differenciál módú áram már összemérhető volt a közös módú
árammal, ezért a kompenzálás nem tudott nagy hatékonysággal működni. A következő
lépésben vizsgáljuk meg a CMCC működését, ha változatlan áramreferencia mellett
beállítjuk a B.) szimulációban alkalmazott közös módú szűrő paramétereit. A
szimuláció eredménye az 1-42.ábrán látható.

D.) Közös módú szűrő adatai: Ck=22uF, Lk=5mH, a csúcsáram referencia 2.5A, CMCC
kikapcsolva, a közös módú áram csúcsértéke 1.6A
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1-42.ábra Hálózatba táplált áram CMCC nélkül
(7.szimuláció)

A kis áramcsúcs referencia és a nagy közös módú áram miatt, mint az várható is volt a
kompenzálás nélkül a hálózati áram erőteljesen torzult. A torzulás mértékének
meghatározására számítsuk ki ismét a hálózatba táplált áram teljes harmonikus
torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

2.3362 − 2.087 2
=
= 0.502 ≈ 50.2% .
2.087

(1-83)

A CMCC kompenzálás bekapcsolása után az 1-43.ábrán látható eredményt kaptam.

1-43.ábra Hálózatba táplált áram CMCC-vel
(8.szimuláció)
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A kompenzálás bekapcsolása után az i_a_g hálózatba táplált áram szinuszosabb, mint
CMCC nélkül, de a hatékonyság igazolására határozzuk meg erre az esetre is a
hálózatba táplált áram teljes harmonikus torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

=

2.1417 2 − 2.12
= 0.2 ≈ 20% .
2.1

(1-84)

Az (1-83) és (1-84) számítások eredményeiből láthatjuk, hogy a CMCC kompenzálás
ebben a munkapontban is működött és a hálózatba injektált áram torzítása csökkent.
Ebben az esetben a differenciál módú áram közel akkora volt, mint a közös módú áram,
ezért a kompenzálás nem tudott nagy hatékonysággal működni.
Az A.) – D.) szimulációk bizonyítják, hogy a CMCC kompenzálás a differenciál módú
áramhoz képest mind kis és mind nagy közös módú áramok esetén hatékonyan működik
és csökkenti a differenciál módú áram torzítását. A szimulációs eredmények bizonyítják,
hogy az (1-76) összefüggéssel folyamatos áramvezetésre meghatározott ICM kompenzáló
áramkomponens, jó közelítés a szaggatott áramvezetés tartományában is, ezért célszerű
használni mind folyamatos mind szaggatott áramvezetési állapotban.
1.4. 3SC kiterjesztése meddőáram és harmonikus kompenzálás figyelembevételével
(3SC- RPHC)
Napjainkban a mikro-erőművek széleskörű terjedésével egyre inkább előtérbe kerül
meddőáram kompenzáló képességük. Tipikus mikro-erőművek a fotovillamos
konverterek, tüzelőanyag cellás átalakítók, biomassza erőművek és a szélerőművek. A
meddőáram kompenzálás egyik speciális területe a harmonikus áramok kompenzálása
vagy az energiával ellátott készülék vagy a tápláló hálózat számára. A feszültség
inverterek még nagy teljesítményen is elegendően nagy kapcsolási frekvenciával
rendelkeznek, hogy harmonikus áramokat tudjanak a hálózatba injektálni. Ebben a
formában harmonikus kompenzálás céljára is felhasználhatjuk őket. Sem a hálózatra
kapcsolt fotovillamos konverterek nagy része, sem az alap 3SC nem képes
folyamatosan nagy meddő áramot a hálózatba injektálni. Az alap 3SC irányítás ugyan
képes korlátozott meddőáramot szolgáltatni, ha a hálózati feszültség és hálózati áram
közötti fázisszög kicsi, azonban nagy meddőáramok esetén létrejöhetnek olyan
áramvezetési képek, ahol a 3SC algoritmus csak bizonyos megkötésekkel vagy
egyáltalán nem képes megfelelően működni. A következőkben részletesen tárgyaljuk a
fent említett funkciók megvalósítását szolgáló 3SC-RPHC (Reactive Power and
Harmonic Control) irányítás elméleti alapjait és megvalósítási módját.
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1.4.1. Alapharmonikus meddőkompenzálás
Az 1-44.ábrán az egy kapcsolási periódusra vonatkozó áramokat láthatjuk φ=60°-os
fázisszög esetére, ahol φ az a fázisban a hálózati feszültség és a hálózati áram közti
fázisszög.
1.)

2.)

a

3.)

Tc

t1f

b
t2f

c

ib0

t

t

i
ia0

t

ia

ib
t

ic0

ic

1-44.ábra Áramvezetési kép φ=60° fázisszög esetén

Belátható, hogy a φ fázisszög növelésével lesz egy olyan munkapont, ahol az a fázis
árama nullává válik. Ebben az esetben a Flat-top moduláció és a 3SC irányítás
ellentmond egymásnak, mivel a 3SC irányítás tárgyalásakor kikötöttük, hogy az IGBTk az áramreferencia irányába vannak kapcsolva, azaz pozitív áramreferencia esetén egy
felső oldali IGBT, míg negatív áramreferencia esetén egy alsó oldali IGBT lesz
bekapcsolva az adott hídágban. Ebben a munkapontban azonban a felső oldali IGBT
folyamatosan be van kapcsolva a Flat-top moduláció miatt és az árama negatívvá válna,
tehát ennél a munkapontnál nagyobb meddőáramok esetén a 3SC irányítás már nem
használható és át kell térni más modulációs megoldásokra (például 3SC-szimmetrikus
moduláció).
A következő lépésként határozzuk meg azt a határáramot, ahol az a fázis árama nullává
válik folyamatos áramvezetést feltételezve, azaz azt az áramalapjelet ameddig a 3SC
moduláció még használható. Az 1. tézisben a 3SC irányítás tárgyalásakor alkalmazott
módszert használva először határozzuk meg az a fázisra vonatkozó áramváltozási
meredekséget mindhárom áramvezetési kép esetére.
Az 1.) vezetési állapotra az alábbi eredményt kapjuk:
u
dia1
= − ga ,
dt
L

(1-85)

ahol uga a hálózati feszültség pillanatértéke az a fázisban és L a konverter és a hálózat
közé kapcsolt induktivitás.
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A 2.) vezetési állapotra az alábbi összefüggés igaz:
dia 2 −3u ga + U dc
=
,
dt
3L

(1-86)

ahol Udc az egyenköri feszültség.
A 3.) vezetési állapotban az a fázis áramának meredeksége az alábbi összefüggéssel
adható meg:
dia 3 −3u ga + 2U dc
=
.
(1-87)
dt
3L
Periodikus lefolyású áramok esetén állandósult állapotban a folyamatos áramvezetésre
érvényes t1f és t2f következő periódusra vonatkozó bekapcsolási időtartamokat a
következő kifejezéssel adhatjuk meg:
u − u gb
u − u gc
t1 f = ga
Tc és t2 f = ga
Tc ,
(1-88)
U dc
U dc
ahol Tc a kapcsolási periódusidő.
Az alap 3SC algoritmushoz hasonlóan – mivel az RPHC a 3SC részét képezi – ebben az
esetben is áramcsúcs szabályozást alkalmazunk, azaz meg kell határoznunk a
mintavételezett áram és az áramközépérték közötti kapcsolatot az a fázisra vonatkozóan.
Először határozzuk meg az 1-44.ábra alapján az egyes áramvezetési állapotok határán az
a fázis áramát.
di
ia1 = ia 0 + a1 (Tc − t2 f )
dt
di
(1-89)
ia 2 = ia1 + a 2 (t2 f − t1 f ) ,
dt
di
ia 3 = ia 2 + a 3 t1 f
dt
ahol ia1 az áram pillanatértéke az 1.) vezetési állapot végén, ia2 az áram pillanatértéke az
2.) vezetési állapot végén, míg ia3 az áram pillanatértéke a kapcsolási periódus végén.
Állandósult állapotban az áram pillanatértéke a kapcsolási periódus elején és végén meg
kell, hogy egyezzen (ia3=ia0), azaz az árammeredekségek összegének zérust kell adnia:
dia1
di
di
(Tc − t2 f ) + a 2 (t2 f − t1 f ) + a 3 t1 f = 0 .
(1-90)
dt
dt
dt
Az (1-90) összefüggésbe az (1-85-87) egyenleteket behelyettesítve az a fázis
áramközépértékére az alábbi megoldást kapjuk:
i +i
i +i
1 i +i

iaAV =  a 0 a1 (Tc − t2 f ) + a1 a 2 (t2 f − t1 f ) + a 2 a 3 t1 f  .
(1-91)
Tc  2
2
2

Az (1-88) kifejezés (1-91) összefüggésbe
áramközépértékre az alábbi kifejezést kapjuk:
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Tc
{uga (4uga − 3U dc ) + u 2gb +ugc2 } .
6 LU dc

(1-92)

Következő lépésként határozzuk meg az a fázis áramának minimális értékét (iamin), ami
egyben a 2.) -es és a 3.) -as áramvezetési kép határán az a fázis árama (ia2). A minimális
fázisáram a középértékhez hasonlóan a hálózati feszültség, az egyenköri feszültség és a
konverter és a hálózat közé kapcsolt induktivitás függvénye.
Tc
ia min = ia 2 = ia 0 −
(1-93)
{(2U dc − 3uga ) (uga − ugb )} .
3LU dc
Az alap 3SC irányításban Flat-top modulációt alkalmaztunk. Ha az a fázis áram alapjele
kisebb, mint az áramközépérték és az a fázis áramának minimális értékének különbsége,
akkor az áram az a fázisban bipolárissá válik, ami mint már korábban tárgyaltuk kizárja
a 3SC irányítás alkalmazhatóságát. Ez a határáram (iRPHClim) a következőképpen
határozható meg:
Tc
2
2
iRPHC lim = iaAV − ia min = −
u ga (U dc − 2u ga + 6u gb ) − 4U dc u gb + u gb
+ u gc
.
(1-94)
{
6 LU dc

}

Ha az áram alapjel az a fázisban, mely függ a hatásos és meddő áram alapjelétől, kisebb,
mint az (1-94) kifejezésben meghatározott határáram, akkor a Flat-top-3SC
modulációról át kell térni más (például 3SC-szimmetrikus) modulációra. A szabályozási
struktúra megegyezik a 3SC-nél bemutatott struktúrával (lásd 1-16.ábra) csupán az
alapjeleket kell módosítani a meddőáram alapjelével.
A meddőkompenzálás működésének igazolására szimulációkat végeztem a tanszéken
használt Borland C alapú szimulátorral és a következő eredményeket kaptam.

1.4.1. Szimulációs eredmények
A szimulációkban 3x400V-os 50Hz-es hálózatot tételeztem fel, melyet egy n=0.635
áttételű transzformátorral leválasztottunk a hálózatról, így a transzformátor szekunder
vonali feszültsége UgRMS=250V lett, a kapcsolási frekvencia 2850Hz hasonlóan a 3F
típusú konverterhez, L=140µH és C=720µF (az L és C alkotta alapharmonikus szűrőkör
kapacitása), a modellezett mögöttes hálózat induktivitása Lg=50µH és az egyenköri
feszültség Udc=450V. Az 1-45,54.ábrákon az i_f_R-el jelölt zöld színű görbe a konverter
áramát, míg az u_f_R jelzésű piros színű görbe a hálózati fázisfeszültség pillanatértékét
reprezentálja, φ-vel pedig az a fázisra vonatkozó hálózati feszültség és hálózati áram
közötti fázisszöget jelöljük, ahol a viszonyítási alapot a hálózati feszültség képezi.
Az elvégzett szimulációkat alapvetően két részre oszthatjuk. Az első három
szimulációban a névleges terhelés 60%-án végeztem el a vizsgálatokat. Ezekben az
esetekben a konverter gyakorlatilag alig üzemel a szaggatott áramvezetés
tartományában. A második három szimulációban a névleges terhelés 15%-án végeztem
el a vizsgálatot, ezekben az esetekben a konverter a periódus nagy részében a szaggatott
áramvezetés tartományában üzemel. A végrehajtott szimulációk célja, hogy igazolja az
RPHC irányítás működőképességét a folyamatos és a szaggatott áramvezetési
tartományban nulla és névleges áramú terheléseket feltételezve. Mivel a Flat-top
modulációra épülő 3SC irányítás csak az (1-94) összefüggés szerinti áramközép
alapjelig működőképes, ezért az ebben a fejezetben bemutatott szimulációk esetén
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szimmetrikus (térvektoros) modulációra épülő 3SC irányítást használtam, hogy közel
névleges meddőáram esetén is tesztelni tudjam a moduláció hatékonyságát.
1.) Áramcsúcs referencia: ILM=420A, φ=0°.

1-45.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=0° esetén

Az 1-45.ábrán a konverter kimeneti árama és a hálózati feszültség látható φ=0°
fázisszög esetén 3SC-RPHC irányítás esetén. Az 1-45.ábrából megállapíthatjuk, hogy a
beállított fázisszöget a szabályozás tartani tudja.
2.) Áramcsúcs referencia: ILM=420A, φ=45° és φ=-45°.

1-46.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=45° esetén
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1-47.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=-45° esetén

Az 1-46.ábrán a konverter kimeneti árama és a hálózati feszültség látható φ=45°, míg az
1-47.ábrán φ=-45° fázisszög esetén 3SC-RPHC irányítás esetén. Az 1-46,47. ábrákból
megállapíthatjuk, hogy a beállított fázisszöget a szabályozás tartani tudja.
3.) Áramcsúcs referencia: ILM=420A, φ=90° és φ=-90°.

1-48.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=90° esetén

68

Hatásfoknövelő irányítási stratégiák

Balogh Attila, 2011

1-49.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=-90° esetén

Az 1-48.ábrán a konverter kimeneti árama és a hálózati feszültség látható φ=90°, míg az
1-49.ábrán φ=-90° fázisszög esetén 3SC-RPHC irányítás esetén. Az 1-48,49.ábrákból
megállapíthatjuk, hogy a beállított fázisszöget a szabályozás tartani tudja.
4.) Áramcsúcs referencia: ILM=140A, φ=0°.

1-50.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=0° esetén

Az 1-50.ábrán a konverter kimeneti árama és a hálózati feszültség látható φ=0°
fázisszög esetén 3SC-RPHC irányítás esetén. Az 1-50.ábrából megállapíthatjuk, hogy a
beállított fázisszöget a szabályozás tartani tudja.
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5.) Áramcsúcs referencia: ILM=140A, φ=45° és φ=-45°.

1-51.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=45° esetén

1-52.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=-45° esetén

Az 1-51.ábrán a konverter kimeneti árama és a hálózati feszültség látható φ=45°, míg az
1-52.ábrán φ=-45° fázisszög esetén 3SC-RPHC irányítás esetén. Az 1-51,52.ábrákból
megállapíthatjuk, hogy a beállított fázisszöget a szabályozás tartani tudja.
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6.) Áramcsúcs referencia: ILM=140A, φ=90° és φ=-90°.

1-53.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=90° esetén

1-54.ábra A PV konverter árama és a hálózati feszültség
alakulása φ=-90° esetén

Az 1-53.ábrán a konverter kimeneti árama és a hálózati feszültség látható φ=90°, míg az
1-54.ábrán φ=-90° fázisszög esetén 3SC-RPHC irányítás esetén. Az 1-53,54.ábrákból
megállapíthatjuk, hogy a beállított fázisszöget a szabályozás tartani tudja.
Az elvégzett szimulációk bizonyítják, hogy az RPHC algoritmus alapharmonikus
meddőkompenzálás része hatékonyan működik mind a folyamatos, mind a szaggatott
áramvezetés tartományában nulla és közel névleges meddőáramú terhelések esetén.
Következő lépésként térjünk át az RPHC irányítás harmonikus kompenzálás részére.
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1.5. Harmonikus kompenzálás
Mint azt már az 1.1.2. fejezet bevezetőjében is említettem, a feszültség inverterek még
nagy teljesítményen is elegendően nagy kapcsolási frekvenciával rendelkeznek, hogy
harmonikus áramokat tudjanak a hálózatba injektálni. Ebben a formában harmonikus
kompenzálás céljára is felhasználhatjuk őket. A következőkben tekintsük át, hogy
hogyan lehet megvalósítani a harmonikus kompenzálást, ha 3SC irányítást is
alkalmazunk. A harmonikus áramok kompenzálása nagyrészt meddő áram táplálását
jelenti a hálózatba, ezért az előző fejezetben meghatározott iRPHClim határáram erre az
esetre is érvényes.
A harmonikus áramok kompenzálásához nincs másra szükségünk, mint a jelenleg
alkalmazott irányítási struktúra (lásd 1-16.ábra) alapjeleit megmódosítani a
kompenzálni kívánt harmonikus áramok alapjelével. A harmonikuskompenzálás
működésének igazolására szimulációkat végeztem a tanszéken használt Borland C alapú
szimulátorral és a következő eredményeket kaptam.
1.5.1. Szimulációs eredmények
A szimulációkban 3x400V-os 50Hz-es hálózatot tételeztem fel, melyet egy n=0.635
áttételű transzformátorral leválasztottunk a hálózatról, így a transzformátor szekunder
feszültsége UgRMS=250V lett, a kapcsolási frekvencia 2850Hz hasonlóan a 3F típusú
konverterhez, L=140µH és C=720µF (az L és C alkotta alapharmonikus szűrőkör
kapacitása), a modellezett mögöttes hálózat induktivitása Lg=50µH és az egyenköri
feszültség Udc=450V. Az 1-55,58.ábrákon az i_a-val jelölt zöld színű görbe a konverter
áramát, az i_a_g-vel jelölt zöld színű görbe a hálózatba injektált áramot, míg az u_g_a
jelzésű kék színű görbe a hálózati fázisfeszültség pillanatértékét reprezentálja.
Az elvégzett szimulációkat alapvetően két részre oszthatjuk. Az első két szimulációban
a névleges terhelés 60%-án végeztem el a vizsgálatokat. Ezekben az esetekben a
konverter gyakorlatilag a szaggatott áramvezetés tartományában is üzemel. A másik két
szimulációban a névleges terhelés 100%-án végeztem el a vizsgálatot, hogy
megbizonyosodjunk a kompenzálás működéséről névleges terhelés esetén is. A
végrehajtott szimulációk célja, hogy igazolja az RPHC irányítás működőképességét a
folyamatos és a szaggatott áramvezetési tartományban harmonikus kompenzálás esetén.
Az 1. és 3. szimulációban 5. és 7. harmonikust injektáltunk a hálózatba.
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A.) Áramcsúcs referencia: ILM=420A, RPHC kikapcsolva

1-55.ábra A hálózatba injektált áram és a hálózati feszültség
alakulása kompenzálás nélkül

Az 1-55.ábrán az i_g_a-val jelölt piros görbe a hálózat a fázisának árama és az u_a_gvel jelölt kék színű görbe a hálózati feszültséget szemlélteti az a fázisban. Az RPHC
kompenzálás nélkül a hálózatba injektált áram torz. A torzítás mértékének
meghatározására, illetve a kompenzálatlan és a kompenzált állapot közti
összehasonlíthatóság kedvéért határozzuk meg az i_a_g áram teljes harmonikus
torzítását.
2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

308.587 2 − 294.6632
= 0.311 ≈ 31.1% ,
(1-95)
I ga 50 Hz
294.663
ahol IgaRMS a hálózatba táplált áram effektív értéke és Iga50Hz a hálózatba táplált
alapharmonikus áram effektív értéke.
THD =

=

Az RPHC kompenzálás bekapcsolása után az 1-56.ábrán látható eredményt kaptam.

B.) Áramcsúcs referencia: ILM=420A, RPHC bekapcsolva
A kompenzálás bekapcsolása után az i_a_g hálózatba táplált áram láthatólag jóval
szinuszosabb, mint RPHC nélkül, de a hatékonyság igazolására határozzuk meg erre az
esetre is a hálózatba táplált áram teljes harmonikus torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

=

297.1132 − 292.82
= 0.17 ≈ 17% .
292.8
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1-56.ábra A hálózatba injektált áram és a hálózati feszültség
alakulása kompenzálással

Az (1-95) és (1-96) számítások eredményeiből láthatjuk, hogy az RPHC kompenzálás
ebben a munkapontban hatásosan működött és a hálózatba injektált áram torzítása
csökkent az 5. és 7. harmonikus alig észlelhető a hálózati áramban. A következő
lépésben vizsgáljuk meg az RPHC hatékonyságát, ha megnöveljük az áramreferenciát a
névleges értekre. A szimuláció eredménye az 1-57.ábrán látható.
C.) Áramcsúcs referencia: ILM=700A, RPHC kikapcsolva

1-57.ábra A hálózatba injektált áram és a hálózati feszültség
alakulása kompenzálás nélkül

Az 1-57.ábrán az i_g_a-val jelölt piros görbe a hálózat a fázisának árama és az u_a_gvel jelölt kék színű görbe a hálózati feszültséget szemlélteti az a fázisban. Az RPHC
kompenzálás nélkül a hálózatba injektált áram torz. A torzítás mértékének
meghatározására, illetve a kompenzálatlan és a kompenzált állapot közti
összehasonlíthatóság kedvéért határozzuk meg az i_a_g áram teljes harmonikus
torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

=

515.5962 − 493.482
= 0.302 ≈ 30.2% ,
493.48

(1-97)

ahol IgaRMS a hálózatba táplált áram effektív értéke és Iga50Hz a hálózatba táplált
alapharmonikus áram effektív értéke.
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Az RPHC kompenzálás bekapcsolása után az 1-58.ábrán látható eredményt kaptam.
4.) Áramcsúcs referencia: ILM=700A, RPHC bekapcsolva

1-58.ábra A hálózatba injektált áram és a hálózati feszültség
alakulása kompenzálással

A kompenzálás bekapcsolása után az i_a_g hálózatba táplált áram láthatólag jóval
szinuszosabb, mint RPHC nélkül, de a hatékonyság igazolására határozzuk meg erre az
esetre is a hálózatba táplált áram teljes harmonikus torzítását.
THD =

2
2
I gaRMS
− I ga
50 Hz

I ga 50 Hz

=

496.577 2 − 492.4262
= 0.13 ≈ 13% .
492.426

(1-98)

Az (1-97) és (1-98) számítások eredményeiből láthatjuk, hogy az RPHC kompenzálás
ebben a munkapontban hatásosan működött és a hálózatba injektált áram torzítása
csökkent az 5. és 7. harmonikus alig észlelhető a hálózati áramban.
Az A.) – D.) szimulációk bizonyítják, hogy az RPHC kompenzálás mind kis és mind
nagy áramok esetén hatékonyan működik és az alapjelnek megfelelő harmonikus
áramot tudtunk a hálózatba injektálni.
1.5.2. Mérési eredmények
A méréseket a H-TEC Kft. által fejlesztett 250kW-os Solar Infinity hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverteren végeztem el. A mérések során a feszültség és az áram valós
léptéke rendre 100V/osztás, illetve 100A/osztás voltak.
Az első mérés keretében meddő áramot hoztam létre a 3SC-RPHC irányítás
segítségével, hogy az alapharmonikus meddőáram kompenzálási képességet igazoljam.
A mérés eredménye az 1-59.ábrán látható.
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1-59.ábra A hálózatba injektált alaphormonikus meddőáram 3SC-RPHC irányítás esetén

Az 1-59.ábrán az 1-es csatornán a hálózati feszültség időfüggvénye, míg a 2-es
csatornán az inverter árama látható. A konverteren végzett mérés igazolta a szimulációs
eredményeket, azaz a 3SC-RPHC irányítással lehetőségünk nyílik alapharmonikus
meddőáram injektálására a hálózatba.
Következő lépésként a 3SC-RPHC irányítás harmonikus kompenzálási tulajdonságát
teszteltem a fotovillamos konverteren. Az inverter árama különböző hálózati
harmonikusok esetén az 1-60,63 ábrákon látható. Az 1-60.ábrán a 200V csúcsértékű
hálózati feszültség 5V amplitúdójú ötödik harmonikust, az 1-61.ábrán 15V amplitúdójú
ötödik harmonikust, az 1-62.ábrán 5V amplitúdójú hetedik harmonikust, míg az 1-63.
ábrán látható esetben 15V amplitúdójú hetedik harmonikust tartalmazott. A harmonikus
okozta torzulás kompenzálására az inverter árama rendre a következő ábrákon látható.

1-60.ábra Az inverter árama 5V ötödik harmonikust tartalmazó hálózati feszültség esetén
3SC-RPHC irányítás alkalmazásával
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1-61.ábra Az inverter árama 15V ötödik harmonikust tartalmazó hálózati feszültség esetén
3SC-RPHC irányítás alkalmazásával

1-62.ábra Az inverter árama 5V hetedik harmonikust tartalmazó hálózati feszültség esetén
3SC-RPHC irányítás alkalmazásával
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1-63.ábra Az inverter árama 15V hetedik harmonikust tartalmazó hálózati feszültség esetén
3SC-RPHC irányítás alkalmazásával

A mérési eredmények igazolták az elméleti megfontolások alapján levezetett
összefüggéseket, valamint a szimulációs eredményeket és a 3SC-RPHC irányítás képes
a hálózati feszültség okozta harmonikus áramok kompenzálására. A 3SC-RPHC szintén
alkalmazást nyert a H-TEC Kft. által fejlesztett Solar Infinity termékcsaládban.
1.5.3. Hatásfoknövekedés miatti megtakarítás becslése
A 3SC írányításnak köszönhetően kapcsolási veszteség csökkenést tudtunk elérni az
inverterben. Egy számítási példán keresztül viszgáljuk meg, hogy egy 100kW névleges
teljesítményű fotovillamos konverter esetén 10 éves folyamatos üzem alatt mekkora
megtakarítást érhetünk el a konverter beruházási árának arányában. Tételezzük fel a
következő adatokat. A konverter ára 4.000.000 HUF, névleges teljesítménye 100kW,
hatásfoka 95%. A 10 éves üzem alatt 12000 üzemórát működött a konverter a névleges
teljesítményén és az áramszolgáltató 25HUF/kWh áron veszi át tőlünk a megtermelt
villamos energiát. Ekkor abban az esetben, ha a konverter hatásfokát 96%-ra növeljük,
azaz 1%-os hatásfoknövekedést tételezünk fel, akkor 300.000HUF megtakarítást
érhetünk el, ami a konverter árra viszonyítva 7,5%-os megtakarítást jelent. 2%-os
hatásfoknövekedés esetén pedig már 15%-os megtakarítást érhetünk el, mindössze az
irányító DSP szoftverének megváltoztatásával.
1.5.4. Gyakorlati alkalmazás
A 3SC, 3SC-CMCC és 3SC-RPHC irányítás már az ipari felhasználás fázisában van,
számos hálózatra kapcsolt PV konverterbe került implementálásra a 10kW-250kW
teljesítménytartományban.
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2. Hatásfoknövelő irányítási algoritmus háromfázisú hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverterekhez közbülső DC köri lebegtetés (DLF – DC Link
Floating) alkalmazásával.
Új tudományos eredmény – 2. tézis
Az első tézisemben szereplő 3SC irányítás olyan konvertereknél került elsősorban
alkalmazásra, amelyek nem tartalmaztak a napelem és az inverter közé kapcsolt
úgynevezett Boost (feszültségnövelő) DC/DC konvertert [48,56]. A napelemes
alkalmazások egy része azonban rendelkezik ilyen konverterrel [39,46,49], ezért a
második tézisemben ezzel a témakörrel foglalkozom. A szakirodalomban nem találtam
olyan hatékony módszert, amely a háromfázisú hídkapcsolású inverter kapcsolási
veszteségét a Boost konverter irányításának átalakításával jelentősen csökkenteni tudta
volna. Kutatásom során sikerült kidolgoznom egy olyan új irányítási módszert, amely a
fotovillamos átalakító feszültségnövelő DC/DC átalakítójának irányításán keresztül a
belső DC köri feszültség változtatásával képes az inverter kapcsolási veszteségét
jelentősen csökkenteni. A módszert DLF (DC Link Floating) irányításnak neveztem el.
A tézis keretében kidolgoztam a DLF irányítás alapjait majd szimulációkkal
támasztottam alá hatékony működését.
A szimulációk és mérések alapján 2. tézisként a következő megállapítás tehető:
A háromfázisú hídkapcsolású inverterrel rendelkező belső feszültségnövelő DC/DC
átalakítóval ellátott hálózatra kapcsolt fotovillamos átalakító inverterének kapcsolási
vesztesége hatékonyan csökkenthető DLF irányítási módszer alkalmazásával. A
kapcsolási veszteség csökkenése befolyásolható a lebegtetés mértékének
változtatásával, a lebegtetés csökkentése esetén a DLF irányítás határesetben a Flattop modulációval egyezik meg.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 78-79,81,83-85
A szimulációhoz a tanszéken használt Borland C alapú szimulátort használtam.
A második tézisemben bemutatásra kerülő DLF irányítási módszer a 2-1.ábrán látható
főáramköri elrendezésen került vizsgálatra.

2-1.ábra A DLF irányítás ellenőrzéséhez használt főáramköri elrendezés
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A 2-1.ábrán látható elrendezésben az Lb induktivitás, Cb kapacitás, D dióda és 4L IGBT
alkotják a Boost DC/DC átalakítót, UPV a napelem által szolgáltatott egyenfeszültség és
CPV a napelem kimenetére kapcsolt szűrőkondenzátor. Az áramokat tekintve ib a Boost
konverter induktivitásának árama, idc a Boost konverter diódájának árama, ic a Cb
kapacitás árama, míg iinv a DC körből az inverterbe folyó áram. Az 1H,1L – 3H,3L
IGBT-k képezik a háromfázisú hídkapcsolású invertert és uga, ugb, ugc feszültségek
reprezentálják az ideális hálózatot. Az inverter a hálózathoz az L induktivitáson
keresztül kapcsolódik. A gyakorlati alkalmazásokban az inverter és a hálózat közé több
fokozatú közös- és differenciál módú szűrőket kapcsolunk, azonban a DLF módszer
vizsgálatánál ettől eltekintünk. A későbbi ipari alkalmazások tervezésekor azonban
ezeket is figyelembe kell venni. Itt jegyezzük meg, hogy a Cb kapacitás a DC köri
feszültség változtatása miatt jóval kisebb, mint a hasonló teljesítményű konverterekben
alkalmazottak.
A következő alfejezetben a DLF algoritmus alapjai kerülnek bemutatásra. A 3SC
irányításhoz hasonlóan a DLF is a jól ismert kapcsolási veszteség csökkentése céljából
alkalmazott Flat-top modulációra épít. A következő fejezetben röviden tekintsük át a
Flat-top modulációt és jellemző jelalakjait.

2.1. A Flat-top moduláció
A Flat-top moduláció célja az inverter kapcsolási veszteségeinek csökkentése. A
kapcsolási veszteség jó közelítéssel arányos a kapcsolt árammal, a kapcsolt
feszültséggel és a kapcsolási frekvenciával. A kapcsolt feszültséget a DC köri feszültség
szabja meg, amit éppen ezért célszerű a megengedhető legkisebb értéken tartani. Ebből
következik, hogy állandó kapcsolási frekvenciát feltételezve a kapcsolási veszteség
arányos a félvezető által kapcsolt árammal. A kapcsolási veszteség csökkentése céljából
Flat-top moduláció esetén elkerüljük a félvezetők kapcsolását, ha az adott fázisban az
áram nagy, mégpedig olyan hosszú ideig ameddig csak lehetséges. Hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverterek esetén előírás, hogy a teljesítménytényezőnek közelítőleg
egységnyinek kell lennie, azaz a hálózati feszültség és áram közötti fázisszög
közelítőleg nulla lesz, amelyből következik, hogy a hálózati áram helyett használhatjuk
a hálózati feszültséget a Flat-top modulációhoz. Így Flat-top moduláció esetén abban a
fázisban ahol a hálózati feszültség abszolútértéke maximális (közelítőleg 60˚) nem
kapcsoljuk a félvezetőket, hogy kapcsolási veszteséget takarítsunk meg. A Flat-top
moduláció jellegzetes függvényalakjai a 2-2 és 2-3. ábrákon láthatóak.

2-2.ábra A Flat-top moduláció jelalakjai a szinuszos kivezérelhetőség határán
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A szinuszos kivezérelhetőség alatti tartományban a jelalakok a 2-3. ábra szerint
alakulnak.

2-3.ábra A Flat-top moduláció jelalakjai a szinuszos kivezérelhetőség alatt

A Flat-top moduláció segítségével a kapcsolási veszteségek közel felére csökkenthetőek
a szimmetrikus modulációhoz viszonyítva ugyanakkora kapcsolási frekvenciát
feltételezve, valamint azzal a feltételezéssel élve, hogy a kapcsolási veszteség jó
közelítéssel arányos a kapcsolt árammal. A modulációt csak akkor érdemes alkalmazni,
ha a DC köri feszültség és a hálózati vonali feszültség csúcsértéke között kicsi a
különbség, ami hálózatra kapcsolt fotovillamos konverterek esetén teljesül is. A Flat-top
moduláció megismerése után térjünk át a DLF moduláció részletes tárgyalására.
2.2. A DLF irányítás alapjai
A DLF irányítási algoritmus a közbenső DC köri feszültség változtatásával próbál jobb
hatásfokot elérni az inverterben. Az irányítás működésének megértéséhez először
tekintsük át ismét a feszültség inverterrel kiadható feszültségvektorokat (lásd 2-4 ábra).
A 2-4 ábrán kék színnel az inverter által kiadható feszültségeket, piros színnel a
maximálisan kiadható szinuszos kimeneti feszültségvektor pályáját, míg zöld
pontvonallal a kék színű feszültségvektorok súlyozásával kiadható feszültség pályáját
jelöltem. A zöld pontvonalon elég egy hídágat kapcsolgatnunk, ami kisebb kapcsolási
veszteséget jelent az inverterben. Fekete szaggatott vonallal a fekete színű
feszültségvektorok súlyozásával kiadható feszültség pályáját jelöltem, a fekete színű
feszültségvektorokhoz tartozó egyenköri feszültség kisebb, mint a kék színű
feszültségvektorokhoz tartozó. A narancssárga feszültségvektor folyamatosan a piros
színű maximálisan kiadható szinuszos feszültséghez tartozó pályán mozog. Ahhoz,
hogy ezt meg tudjuk valósítani a DC köri feszültséget folyamatosan változtatnunk kell,
azaz a zöld szaggatott vonallal jelzett hatszög laptávolságát csökkentenünk kell. Például
a D pontban a narancssárga színű vektor a maximálisan kiadható szinuszos
feszültséghez tartozó pályán mozog, amihez a DC köri feszültség változtatásával a kék
színű feszültségvektorok amplitúdóját le kell csökkenteni a fekete színnel jelzett
vektorok amplitúdójára.
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2-4.ábra A feszültséginverter által kiadható
feszültségvektorok

Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy az inverter vezérlésével olyan
feszültségvektort szeretnénk kiadni, amely az A, B és 0 vektorok közé esik. Ebben a
tartományban a kimeneti feszültség az A [a,b,c] = (1,0,0), B [a,b,c] = (1,0,1) és 0 [a,b,c]
= (0,0,0 vagy 1,1,1) vektorok súlyozásával állítható elő. A feszültségvektorok esetén,
amennyiben az adott hídág jelölésénél 1 szerepel, akkor az adott hídágban a felső IGBT,
míg ellenkező esetben az alsó IGBT van bekapcsolva. Amennyiben a kiadandó
feszültségvektor az A-B szakaszra esik, úgy lehetőségünk van olyan kapcsolási képet
választani, ahol csak a „c” hídág IGBT-it kapcsoljuk át, hiszen a másik két fázisban a
bekapcsolt IGBT-kel már biztosítható a kiadandó feszültségvektor. Kapcsolási
veszteség szempontjából a C pont rendelkezik a legjobb tulajdonságokkal, hiszen
amellett hogy csak a „c” hídág IGBT-it kell átkapcsolni, az átkapcsolandó fázisban az
áram gyakorlatilag nulla (cosφ=1 feltételezésével). Flat-top moduláció esetén azt a
lehetőséget választjuk, hogy akkor nem kapcsoljuk az IGBT-ket ha az adott fázisban az
áram maximális (mivel hálózatra kapcsolt fotovillamos konverterek esetén a
teljesítménytényező közel egységnyi, ezért ez gyakorlatilag megegyezik a maximális
feszültséghez tartozó ponttal). Ezzel a módszerrel a félvezetőkben jelentkező kapcsolási
veszteségek csökkenthetőek. A C pontban az a szerencsés helyzet is előállt, hogy a
vektorok súlyozásával kiadható feszültség (zöld szaggatott vonal a 2-4 ábrán), amely a
közbelső DC köri feszültségtől függ, éppen megegyezik az inverter által maximálisan
kiadható szinuszos feszültséggel (piros vonal a 2-4 ábrán). Ha meg tudnánk változtatni a
közbelső DC köri feszültséget úgy, hogy a fázishelyzet mellett kiadható maximális
feszültség kövesse az inverter szinuszos kimeneti feszültségvektorának pályáját, akkor a
C pont kapcsolási veszteségek szempontjából kedvező tulajdonságát ki tudnánk
terjeszteni a hálózati periódus nagy részére, amely a kapcsolási veszteségek csökkenését
vonna maga után. A DLF irányítás a fent említett közbelső DC köri feszültség
változtatásával próbál meg kedvezőbb hatásfokot elérni. A módszer nagy vonalakban
történő ismertetése után tekintsük át részletesen, hogy az hogyan valósítható meg a
gyakorlatban.
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Az A pontban a maximálisan kiadható feszültség (umaxA) és az állandó DC köri
feszültséghez tartozó maximális szinuszos feszültség (umaxsinA) hányadosa a következő
összefüggéssel határozható meg:
umax sin A
3
=
= 0.866 .
umax A
2

(2-1)

A (2-1) összefüggésből látható, hogy az A pontban a közbülső DC köri feszültség
kétharmada (2-4. ábrán a kék színű feszültségvektorok) és a maximálisan kiadható
szinuszos feszültség között (2-4. ábrán piros színű körpálya) kb. 14%
feszültségkülönbség áll fenn. Ha ebben a pontban is modulálni szeretnénk a DC köri
feszültséget, akkor elképzelhető, hogy a nagy feszültségváltozás hatására a napelem
kimozdulhat a maximális teljesítményű pontjából, illetve ennek megakadályozására a
feszültségnövelő kapcsolóüzemű átalakító bemenetén komoly szűrőköröket kell
beépíteni.
Tekintsük a következő példát: tételezzük fel, hogy a közbülső DC kör feszültsége
maximálisan 30V-ot változhat meg, ami kb. 6%-os lebegtetésnek felel meg
háromfázisú 400V-os hálózat esetén. A 6%-os lebegtetés hatására a kapcsolási
veszteségek szempontjából kedvező tulajdonságokkal rendelkező C pont körül az
IGBT-k kapcsolási veszteség csökkentett tartománya α1 szöggel tolódik ki (lásd 2-4.
ábra), amely a következőképpen számítható:
2
U A = U dc
3

3
1
UA =
U dc
2
3
.
UC
Uα =
, amiből
cos α
UC =

α1 = arccos (1 − 0.06) ≈

(2-2)

π

9

A következőkben becsüljük meg, hogy köröl-belül hány százalékos kapcsolási
veszteség csökkenést jelentene a hagyományos szinuszos modulációhoz képest, ha a
DLF irányítást 6%-os lebegtetéssel alkalmaznánk. A veszteségek számításánál
feltételezzük, hogy a kapcsolási veszteség arányos a kapcsolt árammal egy adott
kapcsolási frekvencián, továbbá a kapcsolási veszteségek szimmetrikusak egy hálózati
periódus alatt, így a veszteséget csak egynegyed hálózati periódusra határozzuk meg.
A következőkben határozzuk meg szimmetrikus, Flat-top és DLF moduláció esetére a
relatív kapcsolási veszteséget.
Szimmetrikus moduláció esetén a kapcsolási veszteséget a következő összefüggéssel
határozhatjuk meg:
π
2

PSWszimm = 4 ESW ( I pk ) f SW ∫ sin(ωt )dωt

(2-3)

0
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Ahol ESW(Ipk) a maximális csúcsáramhoz tartozó kapcsolási energia. A (2-3)
összefüggésben feltételeztük, hogy a félvezetők a teljes hálózati periódus alatt
kapcsolva vannak.
Flat-top moduláció esetén a félvezetőket abban a π/3 tartományban nem kapcsoljuk,
ahol abban a fázisban az áram a maximális, így a relatív kapcsolási veszteség a
következő szerint alakul:
π
3

1
π /3
PSWFlat −top = ∫ sin(ωt )d ωt = [ − cos(ωt ) ]0 = PSWszimm .
2
0

(2-4)

A (2-4) összefüggésből láthatjuk, hogy a szinuszos modulációhoz képest a kapcsolási
veszteség a felére csökkent.
DLF moduláció esetén az előbb említett Flat-top modulációhoz tartozó π/3 tartomány
(ahol nem kapcsoljuk a félvezetőket) kiegészül még egy a lebegtetéstől függő 2π/9
tartománnyal (a példánkban szereplő lebegtetési tartományt feltételezve), így a relatív
kapcsolási veszteségre az alábbi képletet kapjuk:
π

PSWDLF =

3

−α1

∫

sin(ωt )d ωt = [ − cos(ωt )]0

2π / 9

= 0.23PSWszimm .

(2-5)

0

A (2-5) összefüggésből láthatjuk, hogy a Flat-top modulációhoz képest a kapcsolási
veszteség DLF modulációval közel a felére csökkenthető.
A kapcsolási veszteségek becslése után vizsgáljuk meg, hogy milyen lehetőségeink
vannak a közbelső DC köri feszültség változtatására, illetve azoknak milyen előnyös és
hátrányos tulajdonságai vannak. Elvben kétféle módszer áll rendelkezésünkre a DC
köri feszültség befolyásolására: lebegtetés az inverter segítségével vagy lebegtetés a
feszültségnövelő DC/DC átalakító (Booster) segítségével.
a.) Az első esetben tételezzük fel, hogy a Booster feladata a napelem maximális
teljesítményű pontban tartása és az inverter lebegteti a közbelső DC kör
feszültségét. Mivel a DC köri lebegtetés miatt az inverter két fázisa ki van ültetve
a DC köri feszültségre és a harmadik fázisban, ahol kapcsolgatunk az áram közel
nulla, nem tudjuk kézben tartani a DC köri feszültséget. Tehát levonhatjuk azt a
következtetést, hogy az inverter oldali lebegtetéssel a feladatot nem tudjuk
megoldani.
b.) A második esetben a hagyományos irányítási módszerekkel ellentétben, ahol a
Booster végzi a napelem maximális pontban tartását és az inverter biztosítja az
állandó közbelső DC köri feszültséget, ebben az esetben a Booster-rel próbáljuk
meg elérni a közbelső DC kör változtatását. További változást jelent a
hagyományos szabályozási struktúrával szemben, hogy a Booster szabályozza Udc
változtatásán keresztül az inverter áramát azokban a fázisokban, ahol az áram a
legnagyobb, míg a harmadik fázis áramának szabályozását, ahol az áram
gyakorlatilag a nulla közelében mozog, az inverterre bízzuk. DLF moduláció
esetén a közbelső DC köri feszültség változása miatt a CB-ben tárolt energia is
változni fog, amelyet elsősorban a CPV-ben tárolt energiából fedezünk. Ebből
kifolyólag a bemeneti szűrőkört úgy kell méretezni, hogy alacsony frekvenciás
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feszültségváltozása ne tudja a napelemet a maximális teljesítményű pontból
kimozdítani. A DLF moduláció velejárója hogy a közbelső DC köri feszültségnek,
illetve ebből kifolyólag a Booster, illetve a napelem áramának lesz egy 300Hz-es
összetevője, amit ha jó dinamikájú MPP érzékelőkkel rendelkezünk a napelem
maximális teljesítményű pontban tartásához is felhasználhatunk.
A következőkben részletesen vizsgáljuk meg, hogy milyen moduláló jelet kell
használnunk ahhoz, hogy az elméleti alapoknál ismertetett módszert a gyakorlatban is
meg tudjuk valósítani.
A 2-5 ábrán szintén a feszültség inverter feszültségvektorai láthatóak, azonban ebben az
esetben Flat-top moduláció helyett DLF moduláció alkalmazása mellett. Kék színnel az
inverter által kiadható feszültségeket, piros színnel a maximálisan kiadható szinuszos
kimeneti feszültségvektor pályáját, míg zöld pontvonallal a kék színű
feszültségvektorok súlyozásával kiadható feszültség pályáját jelöltem.

2-5.ábra A feszültséginverter által kiadható
feszültségvektorok DLF moduláció esetén

DLF moduláció esetén az A és B pontok közé eső területet további három tartományra
osztjuk. Az I. tartományban Udc=Ua-b, a III. tartományban Udc=Ua-c, míg a II.
tartományban a hagyományos Flat-top modulációt alkalmazzuk.
A következőkben csak az A és B pontok közötti tartományra vezetjük le az
összefüggéseket, a többi tartományban is hasonló összefüggéseket kapunk a hálózati
feszültségvektor szögének elforgatásával.
A kiadandó feszültségvektor fázishelyzetének függvényében Udc és a maximális vektor
abszolútérték viszonya:
U
1
U max = dc
,
(2-8)
3 cos ρ
ahol ρ a hálózati feszültség vektor fázisszöge, amit a I. tartomány kezdetétől mérünk
(lásd 2-5.ábra).
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Abban az esetben, ha a feszültség amplitúdóját (U1) állandónak vesszük (a gyakorlatban
ezt minden további nélkül megtehetjük egy hálózati periódusra vonatkoztatva), akkor a
közbenső DC köri feszültségre a következő összefüggést kapjuk:
U dc = 3U1 cos ρ .
(2-9)
A 2-6.ábrán a DLF modulációhoz szükséges közbenső DC köri feszültség amplitúdója
(Udc), illetve a közbenső DC köri feszültségszabályozó alapjele (Udcref) látható a I-III
tartományokra vonatkozóan.
Udcref

α1
II.

3U1

3

2

α1

A

I.

III.

B

U1

ρ
2-6.ábra A közbenső DC feszültség szabályozó számára szükséges
alapjel DLF moduláció esetén
0

π/9

π/6

2π/9

π/3

A 2-6. ábra alapján a I. tartományra vonatkozóan a feszültségszabályozó alapjele a
következő összefüggés szerint alakul:
U dcref = 3U1 cos ρ .
(2-10)
A III. tartományban az alapjelet a következő kifejezés adja:

π

U dcref = 3U1 cos  ρ −  .
3


(2-11)

A II. tartományra vonatkozóan szabad kezünk van abban a tekintetben, hogy milyen
függvényt szeretnénk illeszteni a I. és III. tartomány alapjelére. Mivel a másik két
tartományban is koszinusz függvényt használunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a II.
tartományban is koszinusz függvényt használunk. Azért hogy ne legyen törés az
alapjelben az egyes tartományok közötti átmenetkor, a függvény illesztésénél a
meredekségeknek is meg kell egyezniük. A fenti feltételek mellett a II. tartomány
alapjelére a következő alakú kifejezésben keressük a megoldást:
π

(2-12)
U dcref = C1 − C2 cos  ρ −  .
6

A levezetések mellőzésével a C1 és C2 konstansokra az alábbi megoldást kapjuk:

π


cos  α1 −  sin α1 

6

,
C1 = 3U1  cos α1 −
π 


sin  α1 −  

6 



(2-13)
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sin α1
.
C2 = − 3U1 
 sin  α − π  
  1 6 

 

(2-14)

A feszültségszabályozó alapjelét már meghatároztuk, így a következőkben vizsgáljuk
meg, hogy valósítható meg az inverter szabályozása, milyen szabályozási köröket és
szabályozókat célszerű alkalmazni a megvalósításhoz.
Az inverter szabályozásának vizsgálata előtt tegyünk néhány egyszerűsítést:
1.) az inverter állandó teljesítményt injektál a hálózatba, amiből következik, hogy a
Booster is állandó teljesítményt ad le az inverternek
2.) a Booster kapcsolási frekvenciája végtelenül nagy, amiből következik, hogy közel
nulla induktivitás elegendő a Booster bemenetén
3.) a Booster kimenetén található kapacitás is közel nulla, amiből következik, hogy a
Booster bemenetén felvett teljesítmény megegyezik a Booster által leadott
teljesítménnyel
4.) A fenti három feltételből következik, hogy a Booster egy változó áttételű DC
feszültség átalakítóval helyettesíthető, és a továbbiakban egy feszültséggenerátorral
helyettesítjük a Boostert.
A tézis keretében a Booster szabályozásával nem foglalkozunk. A következőkben
vizsgáljuk meg, hogy milyen szabályozást kell megvalósítani az inverterben.
A működés során a teljes periódust úgynevezett vezérlési tartományokra osztjuk,
amelyek a 2-7 ábrán láthatóak. A szabályozáshoz szükséges egyenleteket csak az A
tartományra vezetjük le, a többi tartományban csak az eredményeket közöljük.
Megjegyezzük, hogy a többi tartományra vonatkozó egyenletek az első egyenlethez
hasonlóan a hálózati feszültség vektor fázisszögének elforgatásával megkaphatóak.

2-7. ábra Vezérlési tartományok DLF
moduláció esetén
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Az inverter szabályozásához az egyszerűség kedvéért a hálózati feszültség és az áram
alapjeltől függő előrecsatolást és arányos szabályozást alkalmazunk. A 2-1 ábra alapján
írjuk fel a szabályozáshoz szükséges feszültségegyenletet.
uoutx + juouty = u gridx + ju gridy + jω L(igref x + jigrefy ) + P (igrefx − 2 + jigrefy − 2 − igridx − jigridy ) (2-15)
ahol uoutx és uouty az inverter kimenő feszültségének x és y komponense, ugridx és ugridy a
hálózat feszültségének x és y komponense, igridx és igridy a hálózat áramának x és y
komponense, igrefx és igrefy a hálózat áram alapjelének aktuális x és y komponense, igrefx-2
és igrefy-2 a hálózat áram alapjelének két mintavételezéssel korábbi x és y komponense, ω
a hálózati körfrekvencia, L az inverter és a hálózat közé kapcsolt induktivitás, míg P az
áramszabályozó arányos erősítése. A két mintavételezéssel korábbi alapjelek azért
kellenek, hogy az előrecsatolás ne befolyásolja az arányos szabályozót.
A (2-15) egyenlet átrendezésével határozzuk meg az x és y irányú komponenseket.
uoutx = u gridx − ω Ligrefy + P (igrefx − 2 − igridx )
uouty = u gridy + ω Ligrefx + P (igrefy − 2 − igridy )

(2-16)

A (2-16) egyenletekből határozzuk meg a kiadandó feszültségvektor amplitúdóját
(uoutref) és fázisszögét (ρref).
(2-17)
2
2
uoutref = uoutx
+ uouty

ρ ref =

π

u 
− arctg  outy 
6
 uoutx 

(2-18)

Következő lépésként az A vezérlési tartományra vonatkozóan meghatározzuk a DC köri
feszültség referenciát és az inverterben felhasznált kitöltési tényezőket. Az első
vezérlési tartományt a 2-5 ábra alapján további három részre (I, II, III) osztjuk és a
felosztásnak megfelelően vezetjük le a szabályozáshoz szükséges beavatkozó jeleket.
Az A vezérlési tartomány I. altartománya
Ebben a tartományban a DC köri feszültség alapjelét a (2-10) egyenlethez hasonlóan a
következő összefüggéssel határozhatjuk meg.
(2-19)
U
= 3u
cos ρ
dcref

outref

ref

Következő lépésként határozzuk meg az inverterben az egyes fázisokhoz tartozó
kitöltési tényezőket.
A DLF moduláció a Flat-top modulációra épít, azaz abban a fázisban, ahol a
legnagyobb az áram 60°-ig nem kapcsolgatjuk a félvezetőket, hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverter esetén a teljesítménytényezőnek a vonatkozó szabványok szerint
nagyobbnak kell lenni, mint 0.95, így a fázisáramok és a fázisfeszültségek fázishelyzete
közel azonos. Az I. altartományban az „a” fázisban a legnagyobb a feszültség és egyben
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az áram is, ezért a 2-1 ábra alapján az 1H jelű IGBT-t ebben a tartományban
folyamatosan bekapcsolva tartjuk, azaz
da=1, ahol da az „a” hídág felső IGBT-jének kitöltési tényezője.
Az I. altartományban az inverter kimeneti feszültség Park-vektor amplitúdójának
pályája a DC köri feszültséggel egyezik meg, ezért ebben a tartományban a vektor
végpontja az (1,0,0) és (1,0,1) kiadható feszültségvektorok által meghatározott
szakaszon mozog (lásd 2-4 ábra), azaz Udc=Ua-b. A DLF moduláció elméleti alapjainál
ismertetett megfontolások miatt ebben a tartományban a „b” hídág félvezetőit sem
kapcsolgatjuk, azaz
db=0, ahol db a „b” hídág felső IGBT-jének kitöltési tényezője.
A két kitöltési tényező ismeretében határozzuk meg a „c” hídág felső IGBT-jének dc
kitöltési tényezőjét. A kimeneti feszültségre vonatkozóan felírhatjuk az alábbi
egyenletet.
2π
4π
j
j


2
3
uoutx + juouty = U dcref  d a + d b e + d c e 3 
(2-20)
3


Mivel a da és db kitöltési tényezőket már meghatároztuk, helyettesítsük be a (2-20)
egyenletbe.
2
uoutx + juouty = U dcref
3


 1
3 
1 + 0 +  − − j
 dc 
2  
 2


(2-21)

Határozzuk meg az egyes komponensek kitöltési tényezőtől való függését a (2-21)
egyenlet alapján.
2
 1 
uoutx = U dcref 1 − d c 
3
 2 
uouty

(2-22)

2
− 3
dc
= U dcref
3
2

Láthatjuk a (2-22) összefüggések alapján, hogy mind az uoutx mind az uouty összefüggés
tartalmazza a kitöltési tényezőt, ezért szabadon választhatunk, hogy melyik alapján
határozzuk meg. A kisebb számítási igény miatt az uouty összefüggés mellett döntöttem.
A „c” fázis felső IGBT-jének kitöltési tényező így a következő egyenlet szerinti.
3uouty
dc = −
(2-23)
U dcref
Az A vezérlési tartomány II. altartománya
Ebben a tartományban a DC köri feszültség alapjelét a (2-12) egyenlethez hasonlóan a
következő összefüggéssel határozhatjuk meg.
π

(2-24)
U dcref = C1 − C2 cos  ρ ref − 
6
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ahol a C1 és C2 konstansokat minden egyes PWM periódusban újra kell számolni a
következők szerint.

C1 = 3uoutref


π


cos  α1 −  sin α1 

6

 cos α1 −

π 


sin  α1 −  

6 



C2 = − 3uoutref

(2-25)





sin α1


 sin  α − π  
 1


6  



(2-26)

Mivel a (2-25) és (2-26) összefüggésben α1= állandó, ezért a számítások gyakorlatilag
csak egyszerű szorzásokat jelentenek. Következő lépésként határozzuk meg az
inverterben az egyes fázisokhoz tartozó kitöltési tényezőket.
Az I. altartományban említett okok miatt, és mivel még mindig az „a” fázisban a
legnagyobb a feszültség és egyben az áram is ezért a 2-1 ábra alapján az 1H jelű IGBT-t
ebben a tartományban is folyamatosan bekapcsolva tartjuk, azaz

da=1.
A „b” és „c” fázisokban azonban folyamatosan kapcsolgatnunk kell az IGBT-ket, ezért
határozzuk meg a következőkben a db és dc kitöltési tényezőket is. A (2-20) egyenlet
analógiájára itt is felírhatjuk a kimeneti feszültség kitöltési tényezőktől való függését.
2
uoutx + juouty = U dcref
3

  1
 1
3
3 
1 +  − + j
 db +  − − j
 d c 
2
2
2
2


 
 

(2-27)

A (2-27) egyenlet komponensekre bontása után az alábbi összefüggésekhez jutunk.
2
1
uoutx = U dcref − U dcref ( d b + d c )
3
3
1
uouty =
U dcref ( d b − d c )
3

(2-28)

A (2-28) két ismeretlenes egyenletrendszer megoldásával kapjuk a kitöltési tényezőket
melyek rendre a következőek.

dc = 1 −
db =

3 uouty + 3uoutx
2
U dcref

3uouty
U dcref

(2-29)

+ dc
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Az A vezérlési tartomány III. altartománya
Ebben a tartományban a DC köri feszültség alapjelét a (2-11) egyenlethez hasonlóan a
következő összefüggéssel határozhatjuk meg.
π

(2-30)
U dcref = 3uoutref cos  ρ ref − 
3

Következő lépésként határozzuk meg az inverterben az egyes fázisokhoz tartozó
kitöltési tényezőket.
Az I. altartományban említett okok miatt, és mivel még mindig az „a” fázisban a
legnagyobb a feszültség és egyben az áram is ezért a 2-1 ábra alapján az 1H jelű IGBT-t
ebben a tartományban is folyamatosan bekapcsolva tartjuk, azaz

da=1.
A III. altartományban az inverter kimeneti feszültség Park-vektor amplitúdójának
pályája a DC köri feszültséggel egyezik meg, ezért ebben a tartományban a vektor
végpontja az (1,0,0) és (1,1,0) kiadható feszültségvektorok által meghatározott
szakaszon mozog (lásd 2-4 ábra). A DLF moduláció elméleti alapjainál ismertetett
megfontolások miatt ebben a tartományban a „c” hídág félvezetőit sem kapcsolgatjuk,
azaz

dc=0.
A két kitöltési tényező ismeretében határozzuk meg a „b” hídág felső IGBT-jének db
kitöltési tényezőjét. A kimeneti feszültségre vonatkozóan a (2-27) egyenlet analógiájára
felírhatjuk az alábbi egyenletet.
2
uoutx + juouty = U dcref
3

  1

3
d
+
0
1 +  − + j


b



2
2

 


(2-31)

Komponensekre bontás után a (2-31) egyenletből a következő eredményre jutunk.

2
 1 
uoutx = U dcref 1 − db 
3
 2 
2
3
uouty = U dcref
db
3
2

(2-32)

Láthatjuk a (2-32) összefüggések alapján, hogy mind az uoutx mind az uouty összefüggés
tartalmazza a kitöltési tényezőt, ezért szabadon választhatunk, hogy melyik alapján
határozzuk meg. A kisebb számítási igény miatt az uouty összefüggés mellett döntöttem.
A „b” fázis felső IGBT-jének kitöltési tényező így a következő egyenlet szerinti.
3uouty
db =
(2-33)
U dcref
Az A vezérlési tartományban kiadandó kitöltési tényezők és a DC köri feszültség
ismeretében már meg lehet határozni a többi vezérlési tartományban kiadandó kitöltési
tényezőket és a DC köri feszültséget.
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2.3. Szimulációs eredmények
A DLF moduláció hatékonyságának igazolására szimulációkat végeztem egy, a 2-1
ábrának megfelelő inverter főáramkörének figyelembevételével. A szimuláció során egy
10kW névleges teljesítményű konvertert szimuláltam a következő paraméterekkel. A
kapcsolási frekvencia 16.5kHz, Flat-top-DLF moduláció alkalmazásával α1= 0°-os, 20°os és 30°-os lebegtetéssel és 3%-os, azaz 1mH-es hálózati fojtó alkalmazásával,
névleges áram mellett és a következő eredményeket kaptam.
1.) Szimuláció
Flat-top-DLF moduláció alkalmazása névleges áramreferencia és 0°-os lebegtetés
esetén. A szimuláció eredménye a 2-8 ábrán látható. iga, igb, igc a hálózatba injektált
áramok, Igref az áramcsúcs alapjel amely ebben az esetben 21A, d1, d2 és d3 rendre az
a, b, c fázis felső hídági IGBT-jének kitöltési tényezői, Udcref a DC köri feszültség,
míg rhoref az inverter kimeneti feszültség Park-vektorának a szöge.

2-8. ábra DLF moduláció jelalakjai névleges áramon 0°-os lebegtetés esetén

A tézis kidolgozásakor az egyszerűség kedvéért csak egy soros induktivitáson keresztül
csatlakoztattam az inverter a hálózathoz, ezért a hálózatba injektált áramok tartalmaznak
kapcsolási frekvenciás áramösszetevőt. A valóságban természetesen ez nem engedhető
meg és közös és differenciál módú szűrőket kell beépíteni a hálózatra
csatlakoztathatóság megvalósításához. A 2-8 ábrában a kitöltési tényezők a Flat-top
moduláció jelformáival egyeznek meg, azaz a 0°-os lebegtetéssel visszakaptuk a
hagyományos Flat-top modulációt. Ebben az esetben az IGBT-ket a hálózati periódus
2x60°-os tartományában nem kapcsoljuk ezzel a kapcsolási veszteségek tárgyalásánál
meghatározott 50%-os kapcsolási veszteség csökkenést lehet elérni a szinuszos
modulációhoz képest. A közbenső DC kör feszültsége ebben az esetben konstans és
közelítőleg (a félvezetőn és a hálózati fojtón keletkező feszültségesésektől eltekintve) a
vonali feszültség csúcsértékével egyezik meg, ami a szimulált 400V-os hálózat esetén
közelítőleg 565V.
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2.) Szimuláció
Flat-top-DLF moduláció alkalmazása névleges áramreferencia és 20°-os lebegtetés
esetén. A szimuláció eredménye a 2-9 ábrán látható. Iga, igb, igc a hálózatba injektált
áramok, Igref az áramcsúcs alapjel amely ebben az esetben 21A, d1,d2 és d3 rendre az
a,b,c fázis felső hídági IGBT-jének kitöltési tényezői, Udcref a DC köri feszültség, míg
rhoref az inverter kimeneti feszültség Park-vektorának a szöge.

2-9. ábra DLF moduláció jelalakjai névleges áramon 20°-os lebegtetés esetén

A 2-9 ábrában a kitöltési tényezők a DLF moduláció alapjai elméleti részben
kidolgozottal megegyeznek és a 20°-os lebegtetésnek köszönhetően az IGBT-ket a
hálózati periódus 2x100°-os tartományában nem kapcsoljuk ezzel a kapcsolási
veszteségek tárgyalásánál meghatározott a Flat-top modulációhoz képest további 27%os kapcsolási veszteség csökkenést, azaz hatásfok növekedést tudtunk megvalósítani. A
közbenső DC kör feszültsége szintén az elméleti részben meghatározott módon alakul.
A 20°-os lebegtetés miatt a közbenső DC kör feszültsége közelítőleg 30V-ot változik
400V-os hálózat esetén.
3.) Szimuláció
Flat-top-DLF moduláció alkalmazása névleges áramreferencia és 30°-os lebegtetés
esetén. A szimuláció eredménye a 2-10 ábrán látható. iga, igb, igc a hálózatba injektált
áramok, Igref az áramcsúcs alapjel amely ebben az esetben 21A, d1, d2 és d3 rendre az
a, b, c fázis felső hídági IGBT-jének kitöltési tényezői, Udcref a DC köri feszültség,
míg rhoref az inverter kimeneti feszültség Park-vektorának a szöge.
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2-10. ábra DLF moduláció jelalakjai névleges áramon 30°-os lebegtetés esetén

A 2-10 ábrában a DLF moduláció másik határesetét láthatjuk, ahol a II. altartomány
lecsökkentésével a teljes hálózati periódusban a DC köri feszültség megegyezik a
maximális vonali feszültséggel. A kitöltési tényezők is ennek megfelelően alakulnak. A
30°-os lebegtetésnek köszönhetően az IGBT-ket a hálózati periódus 2x120°-os
tartományában nem kapcsoljuk. A közbenső DC kör feszültsége szintén az elméleti
részben meghatározott módon alakul. A 30°-os lebegtetés miatt a közbenső DC kör
feszültsége közelítőleg 80V-ot változik 400V-os hálózat esetén. Amennyiben ez a
változás megengedhető a közbenső DC körben és a Booster feszültségszabályozója is
elég gyors ahhoz, hogy rá tudjon szabályozni a 2-10 ábrán látható feszültség alapjelre,
akkor határozzuk meg erre az esetre a relatív kapcsolási veszteséget.
30°-os lebegtetés esetén a relatív kapcsolási veszteség a következők szerint alakul:
π
6

PSWDLF −30 = ∫ sin(ωt )d ωt = 0.13PSWszimm

(2-34)

0

A (2-34) összefüggés alapján megállapíthatjuk, hogy 30°-os lebegtetés esetén a
kapcsolások veszteség a szimmetrikus modulációhoz képest kb. 13%-ra csökkenthető.
A tézis ipari hasznosításához természetesen még meg kell oldani, illetve ki kell dolgozni
a Booster szabályozását is, amihez ebben a tézisben meghatároztuk a
feszültségszabályozójának alapjelét. A Booster szabályozásának kidolgozása után a
tézisben szereplő megoldás ipari alkalmazást nyerhet nem csak a fotovillamos
konverterek esetén, hanem minden olyan átalakító esetén, amely a 2-1 ábrán látható
főáramköri elrendezést tartalmazza.
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3. Hatásfoknövelő irányítási algoritmus kétirányú galvanikusan leválasztott
DC/DC átalakítókhoz
Új tudományos eredmény – 3. tézis
Napjainkban egyre népszerűbbek és egyre szélesebb körben terjednek az elosztott
energiatermelő rendszerek, különösen az olyan területeken ahol a központosított
energiatermelés nem megoldható, ilyenek például a távvezetékektől távol eső farmok és
falvak energiaellátása és egy speciális terület a hajók energiaellátása [44,34]. Kutatásom
és egyben harmadik tézisem ehhez a témakörhöz és egy futó ipari projekt
megvalósításához kapcsolódik. Egy az Európai Unió által támogatott projekt keretein
belül egy 60m-es vitorlás (Green Yacht) villamos energiaellátását kell megoldani
Diesel-hybrid energiatermelés alkalmazásával. A projekt keretein belül egy
galvanikusan leválasztott DC/DC konverter irányítását kellett megoldani. Az átalakító
megtervezésénél fontos szempont volt a modularitás, a méret és az együttes rendszer
tömege, így a nagyméretű és nagy tömegű hálózati frekvenciás transzformátor helyett a
középfrekvenciás leválasztás mellett döntöttünk. Harmadik tézisemben olyan új
irányítási módszert dolgoztam ki, amely lehetővé teszi a galvanikusan leválasztott
kétirányú energiaátvitelt lehetővé tévő kapcsolóüzemű DC/DC átalakító optimális
hatásfokkal történő üzemeltetését. A lehető legjobb hatásfok elérése érdekében rezonáns
megoldást választottam, a transzformátor méretének és tömegének csökkentésére a
középfrekvenciás átvitelen túl áram-trapézosító irányítást alkalmaztam. Az elméleti
megfontolások igazolására az áram-trapézosító irányítás esetén szimulációkat és
méréseket is végeztem. A rezonáns változat még nem lett megvalósítva, így arról csak
szimulációs eredmények állnak rendelkezésre.
A szimulációk és mérések alapján 3. tézisként a következő megállapítás tehető:
A galvanikusan leválasztott kétirányú energiaátvitelt lehetővé tévő kapcsolóüzemű
DC/DC átalakító esetén áram-trapézosító irányítás alkalmazásával a transzformátor
effektív árama és a félvezetők maximális árama jelentősen csökkenthető, ami a
transzformátor méretének és tömegének csökkenését vonja maga után. A kapcsolási
veszteségek tovább csökkenthetők, ha snubber kondenzátorok beiktatásával rezonáns
konverterré alakítjuk át a kapcsolóüzemű DC/DC átalakítót és a ZVS rezonáns áramtrapézosító irányítást alkalmazzuk.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 70,76
Az áram-trapézosító irányítás már gyakorlati alkalmazást nyert, a ZVS rezonáns áramtrapézosító irányítás iparban történő felhasználásához még ki kell dolgozni az
irányváltáshoz és a transzformátor indításakor történő felfuttatáshoz szükséges
szekvenciákat, azonban ezek nem részei ennek a tézisnek.
Egy az Európai Unió által támogatott projekt keretein belül egy 60m-es vitorlás (Green
Yacht) villamos energiaellátását kell megoldani Diesel-hybrid energiatermelés
alkalmazásával. A vitorlás főáramköri sémája a 3-1. ábrán látható.

95

Hatásfoknövelő irányítási stratégiák

Akku

Akku

Akku

Balogh Attila, 2011

Diesel
Generátor

Akku

Nap
elem

Nap
elem

Nap
elem

Nap
elem

3~
PS
DC

DC

AC

AC

DC

3~
SB

DC

AC

Diesel
Generátor

DC

AC

DC

DC

AC

AC

DC

AC

AC

3x400V,50Hz
AC

AC
DC

DC
700V DC

DC
AC

DC

DC

DC

AC

3~

3~

Hajtás

Hajtás

AC

AC

Kikötői
csatlakozás

DC
AC

DC
AC

3~

3~

Hajtás

Hajtás

3-1. ábra A Green Yacht főáramköri sémája

Az energiatermelő rendszerünk a következő egységekből áll: két Diesel motor által
hajtott szinkrongenerátorból, négy független akkumulátor telepből és a hozzá kapcsolt
DC/AC átalakítókból, valamint egy napelemes inverteres rendszerből, amely egy közös
AC sínre csatlakozik. A hajó mozgását a 700V-os DC sínről üzemeltetett
nagyteljesítményű motorok biztosítják. A 700V-os DC sínre csatlakoznak még a hajó
energiaellátását biztosító kikötői csatlakozási pontok is. A rendszer működése a
következő: a napelemek által szolgáltatott energiából fedezzük a rendszer
energiaigényét, illetve a különbségi teljesítménnyel töltjük az akkumulátortelepeket.
Ameddig lehetséges a fogyasztók az akkumulátorról táplált DC/AC átalakítóból nyerik
az energiát. Amennyiben a megtermelt és tárolt energia nem elegendő az
energiaigények fedezésére, a Diesel rendszer is elindításra kerül. A rendszer további
előnye, hogy vitorlázás közben a kétirányú energiaellátást lehetővé tevő konvertereknek
köszönhetően a hajó mozgási energiáját felhasználva az akkumulátorok feltölthetőek.
Annak az elkerülésére, hogy egy teljesítményfélvezető meghibásodásának
következtében az AC hálózatra kerüljön a napelem vagy az akkumulátor DC feszültsége,
a napelemes egyenfeszültségű rendszert galvanikusan le kell választani a hálózatról. A
leválasztás történhet hálózati frekvenciás transzformátorral vagy középfrekvenciás
transzformátorral ellátott kapcsolóüzemű DC/DC átalakító segítségével. Az átalakító
megtervezésénél fontos szempont volt a modularitás, a méret és az együttes rendszer
tömege, így a nagy méretű és nagy tömegű hálózati frekvenciás transzformátor helyett a
középfrekvenciás leválasztás mellett döntöttünk.
Harmadik tézisemben olyan új irányítási módszert dolgoztam ki, amely lehetővé teszi a
galvanikusan leválasztott kétirányú energiaátvitelt lehetővé tévő kapcsolóüzemű
DC/DC átalakító optimális hatásfokkal történő üzemeltetését. A lehető legjobb hatásfok
elérése érdekében rezonáns megoldást válaszottam, a transzformátor méretének és
tömegének csökkentésére a középfrekvenciás átvitelen túl áram-trapézosító irányítást
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alkalmaztam. A két irányítási módszer részletes ismertetésére ennek a tézisnek a
keretein belül kerül sor.
3.1. Áram-trapézosító irányítás
A rezonáns hatásfoknövelő irányítás az áram-trapézosító irányításra épül, ezért először
tekintsük át az áram-trapézosító irányításhoz használt főáramköri elrendezést és az
áram-trapézosítás működését. A főáramköri elrendezés a 3-2 ábrán látható.

3-2. ábra Kétirányú galvanikusan leválasztott DC/DC átalakító főáramköri vázlata

A 3-2 ábrán az 11-14 IGBT-k alkotják az 1-es oldali hídkapcsolású invertert, míg a 2-es
oldalon a 21-24 IGBT-k alkotnak egy második hídkapcsolású invertert. A Cdc1 és Cdc2
kapacitás olyan nagy, hogy feszültségük egy kapcsolási periódus alatt állandónak
tekinthető. A két hídkapcsolású inverter között helyezkedik el az Ls1 és Ls2 szórási
induktivitásokkal és Lm mágnesező induktivitással reprezentált 1:1 áttételű
transzformátor. Az áram-trapézosító és a rezonáns hatásfoknövelő irányítás
természetesen működik más áttételű transzformátorral is, az egyszerűség kedvéért a
vizsgálatokat 1:1 áttételű transzformátor esetén vizsgáljuk. Áram-trapézosító irányítás
nélkül, ha a teljesítmény az 1-es oldal felől áramlik a 2-es fele, akkor az 1-es oldalon az
IGBT-k vezérlésével biztosítjuk az Udc1 feszültségről a transzformátor meghajtását, míg
a 2-es oldalon az IGBT-k ellenpárhuzamos diódáiból alkotott hídkapcsolású
egyenirányító állítja elő a 2-es oldal Udc2 feszültségét. Ha a teljesítményáramlás irányát
megfordítjuk, akkor a 2-es oldal végzi a transzformátor meghajtását és az 1-es oldal
végzi az egyenirányítást.
A továbbiakban csak azokat az eseteket viszgáljuk amikor a teljesítmény az 1-es
oldalról áramlik a 2-es oldal felé. A kapcsolás szimmetrikus volta miatt ellenkező
irányú teljesítményáramlás esetén a működés hasonló, hiszen az 1-es oldal
félvezetőinek szerepét a 2-es oldal félvezetői veszik át és fordítva, így mind a működés
egyes fázisai, mind a feszültségek és áramok időfüggvényei előállnak fordított irányú
teljesítményáramlás esetén. A 3-2 ábrán szereplő kapcsolás áram-trapézosítás nélküli
jellemző időfüggvényei teljes kivezérlés esetére a 3-3 ábrán láthatóak, az
időfüggvények elnevezései megegyeznek a 3-2 ábra elnevezéseivel. A szimulációhoz
használt transzformátor szórási induktivitásai Ls1=Ls2=10µH, mágnesező induktivitása
Lm=1mH, a puffer kondenzátorok kapacitása Cdc1=Cdc2=5600µF, a bemeneti feszültség
Udc1=650V, a 2-es oldalon 30kW teljesítményt veszünk ki az átalakítóból és a
kapcsolási frekvencia f=10kHz volt a szimuláció során 4 µs vezérlési holtidő
beiktatásával.
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3-3. ábra Transzformátor áramok alakulása áram-trapézosítás nélkül

Áram-trapézosító vezérlés nélkül az 1-es oldal 11-14 és 12-13 jelű félvezetőit
ellenütemben vezéreljük 4 µs vezérlési holtidő beiktatásával, amennyiben feltételezzük,
hogy a holtidő alatt i1 nem csökken nullára a transzformátor u1 feszültsége egy Udc1
amplitúdójú 50%-os kitöltési tényezőjű 10kHz-es négyszögjel lesz. A transzformátor u2
kimenő feszültségének időfüggvénye a transzformátor 1:1-es áttétele miatt közel
megyezik a transzformátor u1 feszültségével. A 2-es oldalon a 21-24 jelű IGBT-k
vezérlését tiltjuk és a 2-es oldal IGBT-jeinek ellenpárhuzamos diódáiból álló
hídkapcsolású egyenirányító tölti Cdc2-t. A kapcsolás működése a következő: a t0
időpillanatban kikapcsoljuk az addig vezető 12,13 jelű IGBT-ket, az Ls1 szórási
induktivitás i1 árama ekkor az 11,14 jelű IGBT-k ellenpárhuzamos diódáján keresztül
záródik. Miután a diódák kinyitottak a pozitív u1 feszültség hatására az i1 áram a
mágnesező áramra csökken a következő meredekséggel.
di1 U dc1 + U dc 2
=
dt
Ls1 + Ls 2

(3-1)

Miután i1 elérte a mágnesező áramot kisebb meredekséggel tovább csökken a nulla
értékig. Az áram meredeksége a feszültségviszonyoktól függően alakul. Ha a (3-2)
összefüggés teljesül, akkor a primer oldalon (1-es) csökken a mágnesező áram (3-3)
egyenlet szerint, ellenkező esetben a (3-4) összefüggés szerinti meredekséggel csökken
az i1 áram a szekunder (2-es) oldalon.
Lm
U dc 2 > U dc1
Lm + Ls1
(3-2)
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di1 U dc1
=
dt
Lm

(3-3)

di1 U dc1 − U dc 2
=
dt
Ls1 + Ls 2

(3-4)

Mivel az átalakító az 1-es oldalról volt táplálva, ezért a feszültségesések miatt a 2-es
oldali Udc2 feszültség kisebb, mint az Udc1 feszültség, ezért a mágnesező áram a 2-es
oldalon folyik tovább miután az i1 nullára csökkent. A t1 időpillanatot megelőzően
bekapcsoljuk az 11,14 jelű IGBT-ket aminek hatására az áram pozitív irányban addig nő,
míg a t2 időpillanatban ki nem kapcsoljuk az addig vezető 11,14 IGBT-ket. A 11, 14
IGBT kikapcsolása után az Ls1 induktivitás i1 árama a 12,13 jelű IGBT-k
ellenpárhuzamos diódáján keresztül záródik, melyek a negatív ellenfeszültség hatására
az i1 áram meredek csökkenését idézik elő a mágnesező áram eléréséig, majd miután i1
elérte im értékét kisebb meredekséggel csökken a nulla áram eléréséig, majd innét a
folyamat kezdődik az elejétől.
Ha nem alkalmazunk áram-trapézosítást, akkor a transzformátor áramainak
időfüggvénye közel háromszög alakú lesz (lásd 3-3 ábra). A transzformátor viszonylag
nagy mágnesező induktivitása miatt az im mágnesező áram csúcsértéke sokkal kisebb,
mint a szórási induktivitás árama az adott terhelésen, a szimuláció alapján mindösszesen
15A-t ér el. Az IGBT-k kiválasztásánál figyelembe kell venni i1 csúcsértékét, a beépített
transzformátor méretezésekor pedig figyelembe kell venni a fellépő áram effektív
értékét. Ha a 60kW-ra méretezett konverterünket a névleges terheléssel terheljük, akkor
ai IGBT-k csúcsárama, illetve a primer áram effektív értéke a következő képlettel
határozható meg.

ɵi1
2 Pn
2 60000
ɵi1 = 2 Pn = 2 60000 = 185 A, i
=
=
=
= 107 A
1RMS
Un
650
3
3 Un
3 650

(3-5)

Ha sikerülne olyan módszert kitalálni, melynek segítségével a transzformátor i1
háromszög áramát közel négyszögárammá (trapézosítás) lehetne transzformálni, akkor a
transzformátoráram effektív értéke és a félvezető elemek csúcsárama a következő
képpen alakulna.

i1RMS ≈ ɵi1 ≈

Pn 60000
=
= 92 A
Un
650

(3-6)

A (3-5) és (3-6) összefüggésekből adódik, hogy áram-trapézosítással a félvezetők és a
transzformátor árama is csökken a hagyományos vezérléshez képest, mely egyrészt a
kapcsolóelemek kapcsolási veszteségét csökkenti, másrészt a transzformátor mérete is
csökken.
Az áram-trapézosítás működése a következő elméleti megfontolásokon alapszik. A t0
időpontban a 12,13 IGBT-k kikapcsolásakor az 1-es oldalon a 11,14 IGBT-k
ellenpárhuzamos diódái kinyitnak és a diódák nyitása által az u1 feszültség pozitívvá
válik, mely hatására az i1 áram meredeken csökken a mágnesező áramig, ahogy azt a
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hagyományos vezérlésnél már említettem. A t1 időpillanatban mindenképpen be kell
kapcsolnunk a 11,14 IGBT-ket melynek hatására az u1-ben nem történik változás,
hiszen eddig is az 11,14 IGBT-k ellenpárhuzamos diódái vezettek. A 2-es oldalon, amíg
a 12,13 IGBT-k voltak bekapcsolva, addíg a negatív u2 feszültség miatt a 22,23 IGBT-k
ellenpárhuzamos diódái vezettek. Mialatt a 11,14 IGBT-k vezetnek és a 2-es oldalon
megvezéreljük egy ttrapéz időre a 22,23 IGBT-ket (természetesen az ellenpárhuzamos
diódák vezetése alatt már bekapcsolhatjuk az IGBT-ket) a szórási induktivitásokra az
Udc1 és Udc2 feszültség előjeles összege kerül melynek hatására az i1 áram meredeken nő.
Az áram felfutását azt határozza meg, hogy meddig vezet együtt a 11,14 és 22,23 IGBT.
Az elméleti megfontolások igazolására szimulációkat végeztem, melyek a 3-4 ábrán
látható eredményeket hozták. A szimulációs paraméterek megegyeznek az előző
szimulációéval, a ttrapéz trapézosítási időt 1µs-ra állítottam a szimuláció során.

3-4. ábra Transzformátor áramok alakulása áram-trapézosítással

Az i1 áram alakja a trapézosítási idővel befolyásolható, ha a 3-4 ábrán látható
szimulációhoz képest kisebb trapézosítási időt alkalmazunk, akkor az áram kisebb
értékre fut fel és az i1 áram továbbra is háromszög alakú lesz, ellenkező esetben
túlkompenzáljuk az i1 áramot és a csúcsáram a hagyományos vezérléstől eltérően nem a
t2, hanem a t1 időpontban fog bekövetkezni. A transzformátor szempontjából nézve
akkor optimális a trapézosítás, ha az i1 és i2 áram összege közel állandó.
A közel állandó i1 és i2 összegáramot a gyakorlatban természetesen szabályozással kell
biztosítani. Egy kapcsolási periódusban ekvidisztáns pontokban (a pozitív és negatív
félperiódus elején és végén) mintavételezzük a transzformátor i1 és i2 áramát. Kis
terhelés esetén (<25kW) a hídkapcsolású inverterrel hagyományos vezérlést
alkalmazunk, mivel a transzformátor még képes ezt a teljesítményt átvinni. Ha a
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terhelőáram meghaladja a küszöbértéket, akkor megkezdjük a másik oldali IGBT-k
trapézosító vezérlését és az áramot trapézosra szabályozzuk, melynek hatására a
transzformátoron és egyúttal a félvezetőkön is jelentkező áramcsúcs közel a felére
csökken a hagyományos vezérléshez képest. A normál-trapézosító vezérlés
átkapcsolásánál természetesen hiszterézist kell biztosítani.
Az áram-trapézosító vezérléssel amint azt a szimuláció is alátámasztja sikerült az
áramot az elméletben meghatározott trapézos alakra szabályozni így csökkentve a
transzformátor effektív áramát és a félvezetők maximális áramát.
3.1.1. Mérési eredmények – áramtrapézosító irányítás
A méréseket az EXENDIS B.V által gyártott és forgalmazott 60kW névleges
teljesítményű, kétirányú galvanikusan leválasztott ESI (Energy Storage Inverter)
frekvenciaváltón végeztem el.
Első lépésként az áramtrapézosító irányítás nélkül teszteltem a transzformátor
meghajtását, melynek mérési eredménye a 3-5. ábrán látható. A felső időfüggvény a
tranazformátor primer áramát, míg az alsó ábra a trnazformátor primer feszültségét
mutatja. A mérési eredmények esetén az árammérés tényleges léptéke 100A/osztás, míg
a feszültségmérés valós léptéke 400V/osztás.

3-5. ábra Transzformátor primer feszültsége és árama áram-trapézosító irányítás nélkül

A mérések során kapott jelalakok a szimulációknál kapott eredményekkel korelációt
mutatnak, így megállíothatjuk, hogy áramtrapézosító irányítás nélkül a transzformátor
vezérlése megfelelő.
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Következő lépésként a terhelésoldali IGBT-k vezérlésével a trapézosítás mértékét
állítottam be az optimális munkapontba. Az ESI típusú készülékben természetesen a
trapézosítás optimális beállításáról szabályozókörök gondoskodnak, melyek egyrészt a
trapézosítás mértékét állítják, másrészt gondoskodnak a transzformátor elmágneseződés
elleni védelméről is. A 3-6. ábrán egy alultrapézosított beállítás látható, ahol a
transzformátor primer áramának jelalakja még nem érte el az optimális értékét. A 3-7.
ábrán egy túltrapézosított beállítás látható, ahol a transzformátor primer áramán már
látható, hogy túllépte az optimális trapézosítás mértékét, mivel túl nagy értékre futtajuk
fel az áramot a trapézosítással. A 3-8. ábrán látható a közel optimális beállítás, ahol a
transzformátor primer és szekunder áramának összege jó közelítéssel állandó a
félperiódus alatt.

3-6. ábra Transzformátor primer feszültsége és árama áram-trapézosító irányítással,
alultrapézosított beállítással

3-7. ábra Transzformátor primer feszültsége és árama áram-trapézosító irányítással,
túltrapézosított beállítás
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3-8. ábra Transzformátor primer feszültsége és árama áram-trapézosító irányítással, közel
optimális beállítás

A mérési eredmények bizonyítják, hogy az elméleti megfontolások alapján kidolgozott
és szimulált áramtrapézosító irányítás a gyakorlatban is működik. Az áramtrapézosító
irányítást az EXENDIS B.V. által gyártott valamennyi 60kW-os névleges teljesítményű
ESI és SPC Hy típusú konverter tartalmazza és megbízhatóan működik valamennyi
telepített alkalmazásban.
3.2. ZVS rezonáns áram-trapézosító irányítás
A hídkapcsolású inverter kapcsolási veszteségei csökkenthetőek, ha az áram-trapézosító
vezérlést továbbra is alkalmazva az IGBT-kel párhuzamosan snubber kondenzátorokat
(C11-14, C21-24) kapcsolva egy ZVS (Zero Voltage Switch) rezonáns konverterré alakítjuk
át a 3-2 ábrán látható főáramköri elrendezésünket. A ZVS hídkapcsolású inverter
főáramköri kapcsolási vázlata a 3-9. ábrán látható. Rezonáns esetben természetesen az
inverter vezérlése tovább bonyolódik.
idc1

11

C11

uC11 12

C12
i1

Ls2

i2

C21

uC21 22

im

Cdc1
u1

Udc1

13

Ls1
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C13

14

C22
Cdc2

Lm

u2
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23

C14

C23
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3-9. ábra Kétirányú galvanikusan leválasztott ZVS rezonáns átalakító főáramköri vázlata

Első lépésként vizsgáljuk meg, hogy milyen feltételekkel üzemeltethető a 3-4 ábrán
látható kapcsolás, illetve a terhelési viszonyoktól függően milyen üzemviszonyok
alakulhatnak ki a konverterben. Az energiaáramlás felőli oldalon minden esetben
szimmetrikus vezérlést alkalmazunk, azaz a 11,14 és 12,13 jelű IGBT-ket
félperiódusonként egyszerre kapcsoljuk a vezérlési holtidőtől eltekintve.
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A ZVS áram-trapézosító irányítás esetében hasonlóan az áram-trapézosító irányításhoz
szintén csak azt az esetet tekintjük, amikor a teljesítmény az 1-es oldalról a 2-es oldal
felé áramlik. Az összefüggéseket és időfüggvényeket csak erre az esetre vezetjük le,
abban az esetben, ha az energiaáramlás iránya megfordul, akkor hasonló
időfüggvényeket kapunk a másik oldal megfelelő számozású félvezetőire.

3-10. ábra ZVS-áramtrapézosító irányítás időfüggvényei

A rezonáns áram-trapézosító irányításra vonatkozó elméleti megfontolásokból és
levezetésekből származó időfüggvények a 3-6 ábrán láthatóak. Az elméleti működés
tárgyalásánál feltételezzük, hogy az IGBT-kel párhuzamosan kapcsolt kapacitások
periódusonként a terhelési viszonyok miatt teljesen átlengenek.
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A rezonáns áram-trapézosító irányítás működése a 3-10. ábra alapján a t1-t10
időtartományokban a következő képpen alakul.
• A t1 időpillanatig az 1-es oldalon a 11-es és 14-es jelű IGBT vezetett és az
áram-trapézosító irányítás következtében (Udc1=Udc2) a transzformátor i1
árama jó közelítéssel állandónak (itrapéz) tekinthető. A 2-es oldalon a pozitív
u2 feszültség miatt a 21-es és 24-es IGBT ellenpárhuzamos diódái vezetnek.
Mivel az 1-es oldalon a 11-es IGBT vezet, ezért a vele párhuzamosan
kapcsolt C11-es kapacitás UC11 feszültsége is nulla lesz. Hasonló a helyzet a
2-es oldalon, hiszen ott a 21-es IGBT ellenpárhuzamos diódája vezet, ezért a
vele párhuzamosan kapcsolt C21-es kapacitás UC21-es feszültsége szintén
nulla lesz.
• A t1 időpillanatban kikapcsoljuk az 1-es oldalon a 11-es és 14-es IGBT-ket.
A 2-es oldalon az áramvezetési képben nem történik változás, hiszen a
transzformátor i2 árama még mindig pozitív. Az 1-es oldalon azonban az
eddig kisütött C11 és C14-es kondenzátorok egy szinuszos lengés kíséretében
töltődni kezdenek, feszültségük emelkedni kezd és a transzformátor i1 árama
pedig csökken. A C11, C14 kapacitások feszültsége mindaddíg emelkedik,
amíg a t2-es időpillanatban a 12-es és 13-as IGBT-k ellenpárhuzamos diódái
kinyitnak és a C11, C14 kapacitások feszültségét az Udc1 feszültségen
megfogják. A rezonáns jelleg miatt a teljes kikapcsolási veszteség helyett
csak az IGBT farokárama miatti veszteség lép fel.
• Amint a 12-es és 13-as IGBT-k ellenpárhuzamos diódái vezetnek,
megvezérelhetjük a 12-es és 13-as IGBT-ket. Kapcsolási veszteségük jó
közelítéssel nulla lesz, hiszen az ellenpárhuzamos diódáik vezetnek. Az
immár negatív u1 feszültség miatt a transzformátor i1 árama meredeken
csökkenni kezd a t3 időpillanatig. A 2-es oldalon továbbra sincsen változás,
hiszen a transzformátor i1 árama továbbra is pozitív.
• Mielőtt a t3 időpillanatban a transzformátor i1 árama elérné a nullát
gyakorlatilag kapcsolási veszteség nélkül (az ellenpárhuzamos diódái
vezetnek) bekapcsoljuk a 21-es és 24-es IGBT-ket az áramtrapézosító
vezérlés miatta t4 időpillanatig, hogy elérjük a trapézos áramformát. A 21-es
és 24-es IGBT vezérlése miatt az áram-trapézosító vezérlésnél tárgyaltak
alapján a transzformátor i1 árama meredeken csökken a kívánt trapézosítási
áramértékig.
• A t4 időpillanatban, amint a transzformátor i1 árama abszolútértékben elérte
a t2 időpillanatban mért értéket a 2-es oldalon kikapcsoljuk a 21-es és 24-es
IGBT-ket, amiket az áram-trapézosítás miatt vezéreltünk meg. Az IGBT-k
kikapcsolása után az eddig kisütött C21 és C24-es kondenzátorok egy
szinuszos lengés kíséretében töltődni kezdenek, feszültségük emelkedni kezd
és a transzformátor i1 árama pedig csökken a –itrapéz áramértékig. Az 1-es
oldalon az áramvezetési képben nem történik változás a negatív i1
transzformátor áram miatt a 12-es és 13-as IGBT-k vezetnek.
• A t5 időpillanatban a C21 és C24 kapacitások feszültsége felleng az Udc2
értékig, ekkor a 22-es és 23-as IGBT-k ellenpárhuzamos diódái kinyitnak és
a kapacitások feszültséget közel Udc2 értéken megfogják. Ezzel ez első
félperiódus eseményei lezajlódtak az 1-es oldalon a félperiódus további
részében a 12-es és 13-as IGBT-k vezetnek, míg a 2-es oldalon a 22-es és
23-as IGBT-k ellenpárhuzamos diódái vezetik az áramot.
• A t6-os időpillanatban elérkeztünk a félperiódus végéhez és kikapcsoljuk az
1-es oldalon az addig vezető 12-es és 13-as IGBT-ket. A kikapcsolás miatt
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eddig feltöltött C11 és C14-es kondenzátorok egy szinuszos lengés kíséretében
kisülnek (az eddig kisütött C12 és C13 kapacitások pedig töltődnek),
feszültségük csökkenni kezd és a transzformátor i1 árama pedig a –itrapéz
áramértékről nőni kezd.
A t7-es időpillanatban a C11-es és C14 kapacitás feszültsége nullára csökkent
és a C12-es és C13-as kapacitás feszültsége pedig az Udc1 feszültségig
fellengett. Amint a C12 és C13 feszültsége elérte az Udc1 értéket a 11-es és 14es IGBT-k ellenpárhuzamos diódái kinyitottak és feszültségüket Udc1 értéken
megfogták, amint az ellenpárhuzamos diódák vezetni kezdenek gyakorlatilag
kapcsolási veszteség nélkül megvezérelhetjük a 11-es és 14-es IGBT-ket. Az
immár pozitív u1 feszültség hatására a transzformátor negatív i1 árama nőni
kezd.
A t8 időpillanatban a transzformátor i1 árama eléri a nulla értéket, ekkor a 2es oldalon gyakorlatilag ismét kapcsolási veszteség nélkül (az
ellenpárhuzamos diódáik vezetnek) bekapcsoljuk a 22-es és 23-as IGBT-ket
áram-trapézosítás céljából, hogy elérjük a közel trapézos áramformát.
A t9 időpillanatig a transzformátor i1 árama meredeken nőni kezd az áramtrapézosítás miatt minaddig amíg el nem éri a t2-es iőpillanatnál felvett
értéket, amikor a 2-es oldalon kikapcsoljuk az áram-trapézosítás miatt
bekapcsolt 22-es és 23-as IGBT-ket. A kikapcsolást követően eddig feltöltött
C21 és C24-es kondenzátorok egy szinuszos lengés kíséretében kisülnek (az
eddig kisütött C22 és C23 kapacitások pedig töltődnek), feszültségük
csökkenni kezd és a transzformátor i1 árama pedig az itrapéz áramértékig
tovább nő.
A t10-es időpillanatban az 1-es oldalon a 11-es és 14-es IGBT-k, míg a 2-es
oldalon a 21-es és 24-es IGBT-k ellenpárhuzamos diódái vezetnek, azaz a
periódus véget ért és visszakaptuk a kezdeti állapotot amíből kiindultunk.

A működési alapok ismeretében következő lépésként vizsgáljuk meg, hogy melyik
félvezető elemet mikor kell átkapcsolnunk és milyen pontosságot kell tartanunk az
IGBT-k vezérlésénél. A vizsgálatot csak az első félperiódusra végezzük el, a második
félperiódusban az első félperiódushoz hasonlóan a megfelelő IGBT-re kell alkalmazni a
vizsgálat eredményét.
•

•

A 2-es oldalon a 22-es és 23-as IGBT-t kapcsolási veszteség nélkül
kapcsolhatjuk be, amíg az ellenpárhuzamos diódáik vezetnek, azaz a
bekapcsolásra a t3 időpillanat előtti félperiódusban bármikor sor kerülhet, így ez
nem kritikus időzítés. Kikapcsolási időpontjuk (t4) közvetlenül befolyásolja az
adott feszültségviszonyok mellett átvitt teljesítményt (lásd 3.1 fejezet).
Az 1-es oldalon a 12-es és 13-es IGBT-k kapcsolási veszteség nélküli
bekapcsolása szintén akkor lehetséges, amikor az ellenpárhuzamos diódáik
vezetnek, azaz a t2-t3 intervallumban. Az időintervallum az alkalmazott
kapcsolásban a munkaponttól függően nulla és néhány µs között változik, ezért
különösen ügyelni kell az IGBT-k megfelelő időpillanatban történő kapcsolására.
Ha t2 előtt kapcsoljuk be az IGBT-t, akkor a feszültség még nem lengett fel az
Udc1 feszültségre, ezért az IGBT bekapcsolásakor kapcsolási veszteség
jelentkezik. Kapcsolási veszteség szempontjából optimális, ha a lengési periódus
negyedénél kapcsoljuk be az IGBT-t, hiszen ha a snubber kondenzátor
feszültségét sikerült a DC köri feszültségre lengetni, akkor nulla feszültségnél
történik az IGBT bekapcsolása, ellenkező esetben viszont amúgy is ebben a
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pontban minimális a feszültségkülönbség a snubber kondenzátor feszültsége és a
DC köri feszültség között. Ha a t3 időpont után kapcsoljuk be az IGBT-t, akkor
ismételten kapcsolási veszteséggel kell számolnunk, mert elkezd átlengeni a
snubber kondenzátor. Mivel az IGBT-k bekapcsolási és kikapcsolási ideje is
függ a hőmérséklettől, ezért szabályozással kell biztosítani a megfelelő
kapcsolási időt.
Következő lépésként határozzuk meg, hogy milyen feltételnek kell teljesülnie a snubber
kondenzátorok periódusonkénti teljes áttöltéséhez. Az 1-es oldalon lévő IGBT-kel
párhuzamosan kapcsolt C11-C14 snubber kondenzátorokból, C11 és C12 valamint C13 és
C14 soroson kapcsolódik és a két soros kapcsolás pedig párhuzamosan kapcsolt, azaz az
IGBT-kel párhuzamos kondenzátorokat egy darab, a transzformátor bemenetére
kapcsolt C kapacitással helyettesíthetjük, ahol a C kapacitás értéke megegyezik egy
snubber kondenzátor kapacitásának értékével. Az eredő C kapacitást minden egyes
kapcsolási periódusban +Udc1 feszültségről át kell töltenünk –Udc1 feszültségre, hiszen a
transzformátor u1 feszültsége egy közel 50% kitöltési tényezőjü Udc1 amplitúdójú
négyszögjel. Az áttöltődéshez az alábbi feltételnek kell teljesülnie:

Ls
i1trapéz > 2U dc1
C

(3-7)

ahol Ls a transzformátor szórási induktivitása, C az IGBT-kel párhuzamosan kapcsolt
snubber kondenzátor kapacitása, i1trapéz a transzformátor trapézosított árama (lásd 3-6
ábra) és Udc1 az aktuális egyenköri feszültség.
Az IGBT-k kapcsolási idejének viszgálatakor említettük, hogy a t1-t2 időintervallumnak
nagyobbnak kell lennie, mint a beépített IGBT-re vonatkozó minimális kapcsolási
holtidő, ezért határozzuk meg, hogy milyen időfüggvény szerint alakul a C11 kapacitás
UC11 időfüggvénye a t1-t2 intervallumban. A C11 kapacitásra vonatkozó helyettesítő
kapcsolási rajz az 1-es oldalon a t1-t2 időintervallumra vonatkozóan a 3-11. ábra szerint
alakul.

3-11. ábra Helyettesítő kapcsolási rajz a t1-t2 időintervallumra

Az operátoros impedanciák módszerének felhasználásával az UC11 feszültség Laplace
transzformáltja a következők szerint alakul.
1
1
sLs
Ls C11
1
1 Ls i1trapéz
sC11 i1trapéz 1 i1trapéz
(3-8)
U C11 ( s ) =
=
=
2
2 sL + 1
s
2 1 + s Ls C11 2 Ls C11 s 2 + 1
s
sC11
Ls C11
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A (3-8) egyenletet az időtartományba visszatranszformálva megkapjuk a keresett
időfüggvényt.
 1

1 Ls
U C11 (t ) =
i1trapéz sin 
t
 LC 
(3-9)
2 C11
 s 11 
Az snubber kondenzátorok feszültségének átlengetésére vonatkozó (3-7) összefüggés és
az IGBT-k minimális kapcsolási holtidejének meghatározására szolgáló (3-9) egyenlet
alapján határozzuk meg, hogy milyen szórási induktivitás és snubber kondenzátor
kapacitás mellett működőképes a kapcsolás az előre megadott terhelésviszonyok mellett.
A ZVS rezonáns áram-trapézosító kapcsolást a következő feltételek mellett szeretnénk
üzemeltetni:
• A konverter névleges teljesítménye 60kW, a transzformátor áttétele 1:1 és a
névleges DC köri feszültség Udc1=Udc2=650V
• Az átalakítónak fél névleges terhelés felett rezonáns üzemmódban kell
működnie, azaz a snubber kondenzátoroknak teljesen át kell töltődnie (3-7)
alapján
A fenti feltételek alapján határozzuk meg a beépítendő transzformátor Ls szórási
induktivitást és az IGBT-kkel párhuzamosan kapcsolt C11-14 és C21-24 snubber
kondenzátorok kapacitását.
1.) Az átkapcsolási folyamat elején a transzformátor árama:
i1trapéz min ≈

1 Pn
2 U dc1

(3-10)

ahol i1trapézmin a félterhelésre esetén fellépő transzformátor áram áram-trapézosító
vezérlést alkalmazva és Pn a konverter névleges teljesítménye. A konverterre vonatkozó
adatok behelyettesítésével és (3-7) alapján a következő eredményre jutunk.
Ls
4U dc2 1 4 *650 2
>
=
≈ 28,1Ω
C11
Pn
60000

(3-11)

A (3-11) összefüggéssel megkaptuk a szórási induktivitás és a snubber kapacitás
minimális arányát.
2.) Célunk az IGBT farokárama (tail current) miatti veszteség csökkentése. Az IGBT
kikapcsolásakor fellépő feszültség (uIGBT) és áram (iIGBT) időfüggvénye a 3-12. ábrán
látható. Az IGBT kikapcsolásakor az áram időfüggvényében létrejövő határozott
töréspont utáni szakaszt nevezzük az IGBT farokáramának.
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u,i
uIGBT
iIGBT

t

3-12. ábra IGBT feszültsége és árama kikapcsoláskor

A (3-9) összefüggés alapján írhatjuk a következőt:
U dc1 =

 1
 1 Ls Pn
 1

1 Ls
sin 
i1max sin 
th  ≈
th 
 LC

 LC

2 C11
 s 11  2 C11 U dc1
 s 11 

(3-12)

ahol i1max a névleges terhelésre esetén fellépő transzformátor áram áram-trapézosító
vezérlést alkalmazva és th az IGBT-k farokáramra vonatkozó katalógusadatai alapján
megválasztott áttöltődési idő, melyet 3.5µs-ra választottunk. A (3-11) összefüggéssel
megkaptuk a szórási induktivitás és a snubber kapacitás minimális arányát, amit a (312) egyenletbe történő behelyettesítés és átrendezés után a következő összefüggést
kapjuk.
th
3.5µ s
Ls C11 =
=
= 6.67 µ s
2
 U dc1 C11 
 6502 1 
(3-13)
arcsin  2
 arcsin  2

60000
28.1
Ls 


 Pn
A (3-11) egyenlet (3-13)-be való behelyettesítése után a beépítendő transzformátor
szórási induktivitására és a snubber kondenzátor kapacitására a következő értékeket
kapjuk.
Ls = 28.1*6.67 µ H = 190 µ H
C11 =

190 µ H
= 0.24 µ F
28.12

A snubber kondenzátorban tárolt maximális energia a következők szerint alakul.
1
1
EC11 = C11U 2 = 240 ∗10 −9 *650 2 = 50.7 mJ
2
2

(3-14)

A konverter indulásakor előfordulhat, hogy a feltöltődött snubber kondenzátorokat az
első kapcsoláskor ki kell sütnünk. A (3-14) alapján kiszámított energia egyetlen
impulzusra még bőven az alkalmazott IGBT biztonságos működési tartományán belül
van, azaz az IGBT károsodása nélkül kisüthetjük a snubber kondenzátort.
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A kiszámított értékekkel szimulációkat végeztem, hogy igazoljam a kapcsolás
működését a terhelés függvényében.
3.3. Szimulációs eredmények
1. szimuláció
A ZVS rezonáns irányítás működésének vizsgálata fél névleges áram esetén. A
feltételeinkben, amelyeket az üzemeltetésre tettünk, kikötöttük, hogy fél névleges áram
esetén a snubber kondenzátorokat még teljesen át kell töltenünk. A szimuláció ennek a
kikötésnek a bizonyítására irányul.
Az irányítás működésének ellenőrzéséhez határozzuk meg, a konverter fél névleges
áramát (In/2) a névleges feszültséget figyelembe véve.

In / 2 =

1 Pn 1 60000
=
= 46.15 A
2 U n 2 650

(3-15)

A szimuláció lefuttatása után (In/2) transzformátor áramcsúcs mellett a 3-13. ábrán
látható eredményt kaptam. A szimulációban a kapcsolási frekvencia 10kHz, míg a DC
köri feszültségek Udc1=Udc2=650V voltak.

3-13. ábra ZVS rezonáns áram-trapézosító irányítás jelakjai fél névleges áram esetén

A 3-13. ábrán a V11 és V12 jelek rendre a 11-es és 12-es jelű IGBT-k vezérlőjelei (5Vos jelszint esetén az IGBT bekapcsolásra kerül), Uc11 a C11-es snubber kondenzátor
feszültsége, Uc21 a C21-es snubber kondenzátor feszültsége és i1 a transzformátor szórási
induktivitásán átfolyó áram. Az IGBT-k vezérlése során az elméleti működésnél
részletesen bemutatott alapelveket alkalmaztam. Amint a 3-9 ábrán láthatjuk is az
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elméleti kapcsolási alapelvek megfelelőnek bizonyultak, hiszen a 3-6 ábrán felrajzolt
időfüggvények alakja megegyezik a szimuláció során kapott eredményekkel.
A szimulációval sikerült igazolni a működés helyességét fél névleges terhelőáram
esetén, a transzformátor i1 árama trapéz alakú lett, a snubber kapacitások feszültsége
felleng az Udc1 illetve Udc2 feszültségig, mely lehetővé teszi a veszteségmentes
bekapcsolást és a snubber kapacitások feszültségének a DC köri feszültségre történő
lengési ideje (9.9µs) is nagyobb, mint az általunk megszabott 3.5µs minimális
áttöltődési idő, így a kikapcsolási veszteség is alacsony. A fél névleges áramhoz tartozó
terhelés esetén még nem szükséges a trapézosító IGBT-k bekapcsolása.
2. szimuláció
A ZVS rezonáns irányítás működésének vizsgálata névleges áram esetén. A
feltételeinkben, amelyeket az üzemeltetésre tettünk, kikötöttük, hogy névleges áram
esetén a snubber kondenzátorok feszültségének az Udc1, illetve Udc2 feszültségre történő
fellengési idejének kisebbnek kell lennie, mint az IGBT-re megszabott minimális
áttöltődési idő. A szimuláció ennek a kikötésnek a bizonyítására irányul.
Az irányítás működésének ellenőrzéséhez határozzuk meg, a konverter névleges áramát
(In) a névleges feszültséget figyelembe véve.

In =

Pn 60000
=
= 92.3 A
Un
650

(3-16)

A szimuláció lefuttatása után (In) transzformátor áramcsúcs mellett a 3-14. ábrán látható
eredményt kaptam. A szimulációban a kapcsolási frekvencia 10kHz, míg a DC köri
feszültségek Udc1=Udc2=650V voltak.

3-14. ábra ZVS rezonáns áram-trapézosító irányítás jelakjai névleges áram esetén

111

Hatásfoknövelő irányítási stratégiák

Balogh Attila, 2011

A 3-14. ábrán a V11, V12, V21 és V22 jelek rendre a 11-es, 12-es, 21-es és 22-es jelű
IGBT-k vezérlőjelei (5V-os jelszint esetén az IGBT bekapcsolásra kerül), Uc11 a C11-es
snubber kondenzátor feszültsége, Uc21 a C21-es snubber kondenzátor feszültsége és i1 a
transzformátor szórási induktivitásán átfolyó áram. Az IGBT-k vezérlése során itt is az
elméleti működésnél részletesen bemutatott alapelveket alkalmaztam. Az 1.
szimulációhoz képest kicsit bonyolultabb a vezérlés, mivel a névleges terhelésnél már a
transzformátor áram trapézosításához 2-es oldali IGBT-ket is vezérelni kell a megfelelő
pillanatban.
Amint a 3-14. ábrán láthatjuk is az elméleti kapcsolási alapelvek névleges terhelésen
megfelelőnek bizonyultak, hiszen a 3-10. ábrán felrajzolt időfüggvények alakja
megegyezik a szimuláció során kapott eredményekkel.
A szimulációval sikerült igazolni a működés helyességét névleges terhelőáram esetén, a
transzformátor i1 árama trapéz alakú lett, a snubber kapacitások feszültsége felleng az
Udc1 illetve Udc2 feszültségig, mely itt is lehetővé teszi a veszteségmentes bekapcsolást
és a snubber kapacitások feszültségének a DC köri feszültségre történő lengési ideje
(3.7µs) is nagyobb, mint az általunk megszabott 3.5µs minimális áttöltődési idő.
Az 1. és 2. szimulációból következik, hogy a fél névleges áram – névleges áram
tartományban a ZVS áram-trapézosító irányítás megfelelően működik, biztosítható
egyrészt az i1 transzformátoráram trapézos alakja másrészt a snubber kondenzátorok
teljes áttöltődésének köszönhetően az IGBT-k közel vezsteségmentesen kapcsolhatóak
be, mivel akkor történik az IGBT-k vezérlése, amikor az ellenpárhuzamos diódája vezet.
Fél névleges áram alatti terhelések esetén, ha állandó kapcsolási frekvenciát használunk,
akkor a snubber kapacitások miatt fordított hatást érünk el mind a transzformátor
áramban, mind a kimenő feszültségben, mint amit szerettünk volna, nevezetesen boost
jelleggel fog üzemelni a konverter. Az Udc2 kimenő feszültség nagyobb lesz, mint ami a
bemenő feszültségből (Udc1) és a transzformátor áttételéből adódna és a transzformátor
i1 árama is torzulni fog. Ennek elkerülésére fél névleges áram alatti terhelés esetén a
transzformátor kapcsolási frekvenciáját meg kell növelni. A megnövelt kapcsolási
frekvencia miatt a mágnesező árama is le fog csökkenni, ezért ha a névlegesnél nagyobb
frekvenciás működtetés miatt kis hibát is vétünk a kitöltési tényezőben és a
transzformátor nem szimmetrikus négyszögfeszültséget kap, a fellépő kis
egyenfeszültségű komponens kis egyenáramot eredményez, ami viszont nem tudja
telítésbe vinni a sokkal nagyobb áramra méretezett transzformátorunkat.
3. szimuláció
A ZVS rezonáns irányítás működésének vizsgálata 1kW kimenő teljesítmény esetén. A
szimuláció célja, hogy igazolja azt a feltevésünket, hogy a fél névleges terhelőáram alatt
is kézbentartható a konverter működése a kapcsolási frekvencia növelésével, mégpedig
úgy, hogy a ZVS jelleg megmarad, azaz az IGBT-ket továbbra is közel
veszteségmentesen tudjuk kapcsolni. A kis terhelőáram mellett a transzformátor
áramának trapézosítása már nem szükséges, mivel a trapézosítás célja az volt, hogy a
transzformátor áramának effektív értékét csökkentsük.
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A szimuláció lefuttatása után a 3-15. ábrán látható eredményt kaptam. A szimulációban
a kapcsolási frekvencia 27.7kHz, míg a DC köri feszültségek ebben az esetben is
Udc1=Udc2=650V voltak.

3-15. ábra ZVS rezonáns áram-trapézosító irányítás jelakjai 1kW terhelés esetén

A 3-15. ábrán a V11 és V12 jelek rendre a 11-es és 12-es jelű IGBT-k vezérlőjelei (5Vos jelszint esetén az IGBT bekapcsolásra kerül), Uc11 a C11-es snubber kondenzátor
feszültsége, Uc21 a C21-es snubber kondenzátor feszültsége és i1 a transzformátor szórási
induktivitásán átfolyó áram. Az IGBT-k vezérlése során itt is az elméleti működésnél
részletesen bemutatott alapelveket alkalmaztam. A kis terhelőáram miatt a kapcsolási
frekvenciát meg kellett növelni a fél névleges áram felett használt 10kHz-ről 27700Hzre. A megnövelt kapcsolási frekvencia ellenére még ezen a kis terhelésen is biztosítható
a közel veszteségmentes IGBT kapcsolás és a snubber kapacitások Udc1 illetve Udc2
feszültségre történő lengési ideje (11.9µs) is nagyobb, mint az előírt minimális 3.5µs-os
áttöltődési idő.
A 3-15. ábrán láthatjuk, hogy a ZVS jellegű működés kis terhelés esetén is biztosítható
a kapcsolási frekvencia növelésével, azonban a kis terhelés miatt az IGBT-k
bekapcsolási ideje is jelentősen lecsökken (a 3-15. ábrán az IGBT-k vezérlése 3µs
hosszú impulzussal történik), ezért az IGBT vezérlőjelek időzítése különösen kritikussá
válik, ezért a gyakorlati alkalmazásokban a DSP-k időzítései már nem elegendőek és
célszerű FPGA-s irányítást alkalmazni. A transzformátoráram trapézosságának
biztosítása a fél névleges feletti terhelési tartományban az egyszerű áram-trapézosító
irányításhoz hasonlóan itt is szabályozókkal történik.
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3.5. Gyakorlati alkalmazás
A ZVS rezonáns áram-trapézosító irányítás iparban történő felhasználásához még ki
kell dolgozni az irányváltáshoz és a transzformátor indításákor történő felfuttatáshoz
szükséges szekvenciákat, azonban ezek nem részei a tézisnek.
Az áram-trapézosító irányítás azonban már gyakorlati alkalmazást nyert, a holland
tulajdonú EXENDIS B.V által gyártott és forgalmazott 60kW névleges teljesítményű,
kétirányú galvanikusan leválasztott ESI (Energy Storage Inverter) és SPCIIHy (Shore
Power Converter Hybrid) típusú konvertereiben.
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Összefoglalás
Napjainkban a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedésével egyre
inkább előtérbe kerültek a fotovillamos konverterek. A fotovillamos konverterek
tervezésénél az egyik kritikus szempont a hatásfok, éppen ezért az elmúlt években
számos hardver és szoftver megoldás született a hatásfok növelésének érdekében. A
hatásfok növelése mellett azonban figyelembe kell vennünk a szabványok által előírt
szigorú hálózatra kapcsolási feltételeket is. A hálózatra kapcsolt napelemes rendszer
hatásfokának növelésére több megoldás is született, egyrészt a maximális teljesítményű
pontot kereső algoritmusok továbbfejlesztésével, új főáramköri struktúrák kialakításával
vagy változatlan főáramköri elrendezés mellett a kapcsolási veszteségek csökkentésével.
Téziseim az utóbbi támakörhöz kapcsolódnak, azaz a hálózatra kapcsolt fotovillamos
konverterek kapcsolási veszteségének csökkentésével foglalkoznak.
Az 1. tézis a feszültségnövelő DC/DC átalakító nélküli hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverterek hatásfokának optimalizálását tárgyalja 3 állapotú irányítás
(3SC) alkalmazásával. A tézis keretében kidolgoztam egy olyan új irányítási módszert,
amely segítségével a hídkapcsolású főáramkörrel rendelkező hálózatra kapcsolt
fotovillamos konverterek jobb hatásfokkal képesek átalakítani a napelemek által termelt
villamos energiát a vonatkozó hálózatra csatlakoztatási szabványok előírásainak
betartása mellett.
A 2. tézisben kiegészítve az első tézist olyan új kapcsolási veszteség-csökkentő
irányítási módszert dolgoztam ki, amely olyan napelemes konvertereknél alkalmazható,
amelyek rendelkeznek beépített feszültségnövelő DC/DC átalakítóval. A tézis keretében
kidolgoztam egy olyan új irányítási módszert, amely a DC köri feszültség
változtatásával (DLF) igyekszik az inverter kapcsolóelemeinek a veszteségét
csökkenteni.
A 3. tézis a megújuló energiaforrások elosztott energiatermeléséhez kapcsolódik.
A tézisben kidolgoztam két kapcsolási veszteség-csökkentő modulációs módszert
(áram-trapézosító irányítás, rezonáns ZVS áram-trapézosító irányítás) és javasoltam egy
ZVS rezonáns főáramköri struktúrát kétirányú galvanikusan leválasztott DC/DC
átalakítóhoz.
A tézisek kidolgozásánál különösen ügyeltem arra, hogy az elvi eredményeket a
gyakorlatba átültessem, ezért amennyiben a fotovillamos átalakító rendelkezésemre állt
az elméleti eredmény alátámasztására több méréssorozatot is elvégeztem. A mérések
bizonyítják, hogy a tézisekben megfogalmazott eredmények jól használhatók a
gyakorlatban is, és különféle minőségi paraméterekben felülmúlják az eddig
alkalmazott megoldásokat.
A disszertáció elkészítése során elért eredményeket nemcsak az elkészült
tudományos cikkek mutatják, hanem az értekezésben bemutatott módszerek
visszacsatolódtak az oktatásba is.
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