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Torzított feszültséggel táplált
egyfázisú ISZM egyenirányító

Csatlós Előd, Richard Marschalko
Kolozsvári Műszaki Egyetem

Románia

Abstract
The distortion of the AC system line voltage is an everyday problem. Beside the basic function of

electrical energy conversion, there is a demand for the power electronic converters, what presents
adaptability, to take over a secondary, line-conditioning function too. As a result the power electronics
becomes able to support the AC mains. The paper analyses such a version of a two-way energy flow, single
phase, PWM AC to DC converter system. New modeling of the converter, in a fixed coordinate system,
associated with careful simulation allows to highlight the functional deficiency of the investigated converter
and to propose a developed control strategy, which solves this deficiency. With the help of the new control
scheme different line-friendly operation modes are also studied.

1. Bevezetés
Köztudott, hogy az energiát szolgáltató jelenlegi villamos hálózatok energetikai szempontból minőségi

romlást mutatnak. Az új és nagyszámú elektronikus fogyasztók eredményeképpen a szolgáltatott hálózati fe-
szültség általában gazdag felharmonikus tartalommal rendelkezik. Ennek következtében a szinuszos feszültsé-
gi üzemre tervezett fogyasztók hatékonysága kisebb a tervezettnél. Ugyanakkor zavaró hatásuk is megnöve-
kedik, mint szinuszos üzem mellett. A folyamat láncszerű ismétlődése a hálózat globális minőségi romlását
idézi elő, nő a szolgáltatott feszültség felharmonikus tartalma.

A teljesítményelektronika fejlődésével olyan berendezések tervezése került napirendre, melyek alkal-
mazkodnak a hálózati torzítottsághoz. További elvárt követelmény a hálózat szempontjából való zavarmentes
üzemeltetés, adott esetben lokális kompenzátor üzemre való képesség.

Erre a feladatra alkalmas berendezések családjában jelentős részaránnyal foglalnak helyet a kapcsoló-
üzemű ISZM egyenirányítók. Ezek elsősorban a villamos hajtások fejlesztésében játszhatnak nagy szerepet. A
kétirányú energiacserét biztosító háromfázisú erősáramú berendezések mellett [1], [5], [6] azonban különös
jelentőséggel bír a házi fogyasztásra alkalmas egyfázisú típus [3].

Jelenleg egyre nagyobb teret hódítanak a kis teljesítménytartományban üzemelő egy kapcsolóelemmel
felépített egyfázisú boost egyenirányítók. Habár nagy teljesítménytényezővel üzemelnek, hátrányuk az egy-
irányú energiaáramlás.

Nagyobb teljesítménytartományban viszont már elengedhetetlen a kétirányú energiacsere.
Kutatásunk témáját a közép és nagy teljesítménytartomány lefedésére kétirányú energiacserére alkalmas

berendezés alkotja.
A dolgozat elemzi az egyfázisú ISZM egyenirányító áramgenerátor jellegű inverteres változatát, bemu-

tatja a számítógépes szimulációra kidolgozott matematikai modellt, valamint a modellezési eredményekkel
együtt közli a nemszinuszos feszültség melletti üzemre kidolgozott vezérlési és szabályozási eljárásokat.

2. Az egyfázisú egyenirányító felépítése és működése
Az egyfázisú kétirányú energiacserét biztosító ISZM egyenirányító gyors kapcsolási frekvenciával ren-

delkező IGBT-s hídágak segítségével alakítható ki. Az 1. ábra a közép és nagy teljesítménytartományban
üzemképes kétpont áramszabályozással vezérelt megoldást mutatja be.

Az egyenirányító működése egy áramszabályozási hurkon alapszik. A váltóáramú hálózatról felvett áramot
hiszterézises áramszabályozóval egy alapjel mentén vezetjük. Az áram előállításához egy feszültség-invertert
használunk. Az inverter egyenáramú oldalán a működéshez szükséges egyenfeszültséget egy nagykapacitású kon-
denzátoron tároljuk. A fogyasztó irányában ez a kapacitás ugyanakkor simító szerepet is vállal.
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A váltóáramú oldalon beiktatott kis induktivitású fojtótekercs válaszfalat képez a hálózati és a konverter
váltóáramú oldali feszültsége között.

A kapcsolóelemek ellenütemű vezérlését egy kétpont szabályozó látja el. Az áramszabályozó feladata a
szabályozási stratégia megvalósításához megfelelő vezérlőjelek előállítása.

Az alapjel amplitúdóját egy feszültségszabályozó szolgáltatja, lehetőséget adva a fogyasztónak az
egyenfeszültségi szint stabilizálására vagy változtatására.

Az alapjel hullámformája és fázisszöge függ a kívánt működési üzemtől. Így, a hálózati feszültség mé-
rési jelével szinkronizálva az átalakító meddő teljesítmény nélküli, induktív vagy kapacitív illetve szinuszos
vagy nemszinuszos üzemekben működhet.

Az átalakító jellemzője, hogy az áramszabályozó megadott hiszetrézise alapján a kialakuló kapcsolási
frekvencia nem állandó. Értékét a hálózati áram pillanatnyi értékével változtatja. Szélsőértékpontjait az áram
szélsőértékeinél éri el.

Így az áram követősáv szélessége, azaz a szabályozó hiszterézis értéke közvetlenül befolyásolja a kap-
csolási frekvenciát. Ennek megválasztásakor szem előtt tartandó a kapcsolási veszteségek és a felépített áram
minősége közötti egyensúly keresése.

3. Modellezési eredmények és működési rendellenességek
A vizsgált egyenirányító főbb adatai a következők: névleges tápfeszültség =NU 48 V; névleges telje-

sítmény =NP 250 W; hálózati frekvencia =f 50 Hz; fojtótekercs induktivitása =L 1,76 mH, ellenállása
=BR 0.33 Ω; kimeneti kondenzátor kapacitása =C 1650 µF.

1. ábra
Egyfázisú áramszabályozásos ISZM egyenirányító
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Az 1. ábrán bevezetett jelöléseket alkalmazva, az egyenirányító modellezéséhez a felhasznált matemati-
kai modellt a következő megállapításokból vezettük le:

Ha a tápfeszültség pillanatnyi értéke:

)sin(�)( tUtu ⋅⋅= ω , (1.1)

akkor a felvett áram érteke a következő differenciál-egyenletből számítható ki:

)()()()( tiRtutu
dt

tdiL BC ⋅−−= . (1.2)

Elhanyagolva az átalakítóban jelentkező veszteségeket, az egyenirányított áram értéke a következő
képlet szerint alakul:
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C
rd ⋅= . (1.3)

A fenti feltételek mellett a kondenzátor kapocsfeszültsége:

)()(
)(

titi
dt

tdu
C srd

d −=⋅ (1.4)

is ismert. A feszültségreferencia különbség

)()( * tuUtu ddd −=∆ (1.5)

segítségével a feszültségszabályozó kimeneti értéke:

dttuKtuKtI dIdP ⋅∆⋅+∆⋅= ∫ )()()(*  (1.6)

lesz. Ez éppen a szükséges hálózati áram amplitúdójának felel meg. Ekkor a szinuszos áramalapjel:

)sin()()( ** ttIti ⋅⋅= ω (1.7)

lesz és a felvett áram-alapjel különbség a következő képlet szerint alakul:

)()()( * tititi −=∆ . (1.8)

A szabályozási kör bezárásához az áramszabályozó a következő állapotfüggvény szerint működik:
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A modell MATLAB-SIMULINK felületen felépített megoldását a 2. ábra mutatja.

Az állandósult üzemet a következő szimulációs adatoknál vizsgáltuk: kimeneti egyenfeszültségi szint:
=dU 100 V; terhelő egyenáram =sI 2,4 A; áramszabályozó hiszterézise =∆i 0,5 A; valamint a feszültség-

szabályozó adatai =PK 0,9 és 90=IK .
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2. ábra
Az egyenirányító modellje MATLAB-SIMULINK felületen

Az elért eredményeket a 3. ábra mutatja.

 

3. ábra
Szimulációs eredmények állandósult üzemmódra

Ahogy már régebbről is ismert [1], az eredmények két működési rendellenességet mutatnak. Egyrészt a
felvett hálózati áram felharmonikusgazdag, másrészt a kimenőfeszültség  jelentős, 4,6 V-os, 100 Hz-es pulzá-
lást mutat a kívánt referenciaszint körül.
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A működési elégtelenségek az egyfázisú felépítésből származnak. Az azonos vezérlésű háromfázisú
modellnél a hasonló zavarok kismértékben jelennek meg. Az egyfázisú felépítésnél megjelenő számottevő
zavarok fő oka, hogy az egyenirányított áramot csak egy fázisáram megfelelő kommutációjából nyerjük és
nem három szimmetrikus fázisáramból. Így az egyenirányított áram a kondenzátoron egy 100 Hz-es összete-
vőt szül, ami egy háromfázisú modellnél 300 Hz-esre és kisebb amplitúdójúra alakul.

A pulzálás a szabályozó áramkörön végighalad, ami egy pulzáló alapjel áramamplitúdót eredményez, s
így a megépített áram felharmonikusokat tartalmaz.

A zavaró hatások csökkentésére korlátozott lehetőségeink vannak az egyfázisú felépítés miatt. A tüne-
tek orvoslása végett egy sávszűrőt iktattunk be a szabályozási áramkörbe a feszültség-mérő után. (4.ábra)

4. ábra
Módosított szabályozási lánc

Modellünkben egy másodrendű szűrőt használtunk 100 Hz-es középfrekvenciával, 20 Hz-es sávszéles-
séggel. Ezzel a megoldással, ahogy az 5. ábrán is látható, elértük az áram felharmonikus-tartalmának csök-
kentését. A kimenőfeszültség minősége változatlan marad, amit viszont a kondenzátor kapacitásértékének
növelésével javíthatunk.

 

5. ábra
Másodrendű szűrő beiktatásával elért eredmények
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4. Szinuszos fogyasztó üzemmód
Az egyenirányító által felvett áram követi a szabályozási hurokban előállított alapjelet. Az alapjel elő-

állításánál lehetőség adódik különböző hálózatbarát üzemmódok kialakítására, [4], [5], [6].
Az alapjel előállítása történhet egy szinuszhullám-generátor segítségével. A generátor fázisszögét egy

szinkronizáló áramkörből nyerjük (PLL áramkör). A szinkronizáló jelbe beleavatkozva, késéssel vagy siette-
téssel (ϕ*), induktív, illetve kapacitív üzemmódok valósíthatók meg. Az alapjelet a generátorjel és a feszült-
ségszabályozó által szolgáltatott áram-amplitúdójel összeszorzásából kapjuk. (6. ábra).

6. ábra
Szinuszos szinkronizáló jel előállítása

 PLL áramkör segítségével

Ez a megoldás a hálózati feszültség milyenségétől függetlenül szinuszos áramot kényszerít a készülék-
ből. Így torzított táplálás esetén ez a változat szinuszos áramfelvétel mellett, mint lokális hálózatjavító műkö-
dik, javítva ezzel a hálózat helyi torzítástényezőjét.

Az üzemmód vizsgálatára a szimulációs modellünket torzított feszültséggel tápláltuk, melynek harmo-
nikus tartalmát az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat

Amplitúdó Részarány az alap-
harmonikusbólHarmonikus

rendszám [V] [%]
1 67.88 100
3 4.07 6
5 2.03 3
7 1.01 1.5

Az előállított alapjel fázisszögét (ϕ*) nullának feltételeztük.
A szimulációs bemeneti adatok megegyeznek az állandósult üzemnél használtakkal, azzal a kiegészítés-

sel, hogy a terhelőáram adott pillanatban történő előjel váltásával vizsgáltuk az ISZM egyenirányító dinami-
káját is. Az eredményeket a 7. ábra mutatja.

Az elért eredmények kielégítő állandósult és dinamikus üzemmódot bizonyítanak. A tranziens folya-
matok a tervezés szerint elvárt időben zajlanak le.
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7. ábra
Szimulációs eredmények szinuszos fogyasztó üzemben

5. Ellenállás jellegű fogyasztó üzemmód
Az alapjel előállításával elérhető, hogy a készülékünk ellenállás jelleget mutasson. Ez azt jelenti, hogy a

felvett áram hullámformája és fázisa megegyezik a tápláló feszültségével.
Ez úgy valósítható meg, hogy ha az alapjelünk formáját a hálózati feszültségből származtatjuk. A fe-

szültségmérő jelét elosztva a hálózati feszültség csúcsértékével egy egységnyi amplitúdójú, a hálózati feszült-
ség formájával és fázisával megegyező hullámjelet kapunk. Ezt megszorozva az áramamplitúdó jellel meg-
kapjuk a kívánt alapjelet. (8. ábra)

8. ábra
Szinkronizálás ellenállás jellegű

üzemmód esetében

Szimulációs vizsgálatunkhoz a szinuszos
fogyasztónál használt adatokat alkalmaztuk. Az
eredményeket a 9. ábra mutatja.

Az előállított üzemmód a hálózat szem-
pontjából torzítás és meddő energia-felvétel
nélkül üzemel.

 

9. ábra
Szimulációs eredmények
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Következtetések
Az egyfázisú átalakító további kutatását, gyakorlati megvalósítását és fejlesztését ösztönzik az elért

eredmények. Az áramszabályzó hurok jó dinamikát mutat. A kapcsolási frekvencia 26-50 kHz értéktarto-
mányban változik, ami a fojtótekercs nagyobbra méretezésével, továbbá nagyobb áramszabályozó-hiszterézis
érték használatával csökkenthető. Az áramszabályozó struktúrája, valamint az üzemmódok előállítását meg-
határozó alapjel generálása digitális úton könnyebben érhető el. Ezért a vezérlő és szabályozó áramkör kifej-
lesztésére automata numerikus rendszer ajánlott.

Hálózatbarát jellemzői, valamint az üzemmódok változtathatóságának relatív egyszerűsége új területet
jelent az energiaszolgáltató rendszerek fejlesztésére, lehetőséget adva egyfázisú fogyasztók esetén is a háló-
zatok helyi és globális szinten történő minőségi javítására.
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