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WúrÛd urz¹dzeÒ energetyki prze-
mys³owej przemienniki czÍstotliwoúci
z†falownikami MSI (Modulacja sze-
rokoúci impulsu) rozwijaj¹ siÍ w†ostat-
nim czasie najszybciej. Jednoczeúnie
prowadzone s¹ badania zwi¹zane z†ne-
gatywnymi zjawiskami, jakie wywo³uje
zastosowanie falownikÛw tego rodzaju
w†napÍdzie elektrycznym. Dotyczy to
m.in. wp³ywu zasilania silnika z†falow-
nika MSI na jego trwa³oúÊ i†niezawod-
noúÊ, a†takøe oddzia³ywaÒ ca³ego uk³a-
du napÍdowego na otoczenie. Proble-
my te zwi¹zane s¹ zatem z†wewnÍtr-
zn¹ i†zewnÍtrzn¹ kompatybilnoúci¹
elektromagnetyczn¹ (EMC), jak rÛwnieø
wytwarzaniem ha³asu oraz drgaÒ.

Uci¹øliwoúci ha³asu oraz awaryj-
noúci napÍdÛw czÍstotliwoúciowych
z†MSI ujawniaj¹ siÍ wtedy, gdy (po
pracach modernizacyjnych napÍdu)
przemienniki wspÛ³pracuj¹ ze stan-
dardowymi silnikami indukcyjnymi,
szczegÛlnie starszej generacji.

Stosowanie standardowych falow-
nikÛw MSI powoduje szereg dodatko-
wych problemÛw wywo³anych g³Ûw-
nie duø¹ szybkoúci¹ narastania napiÍ-
cia wyjúciowego. S¹ to m.in.: zwiÍk-
szenie poziomu zak³ÛceÒ emitowa-
nych w liniach przewodz¹cych oraz
nieprawid³owe dzia³anie zabezpie-
czeÒ, moøliwoúÊ pojawienia siÍ po-
tencja³u na obudowie silnika, prze-
piÍcia (przy zasilaniu kablowym) czy
elektroerozja ³oøysk. MinimalizacjÍ,
a†nawet niemal ca³kowit¹ eliminacjÍ
tych negatywnych zjawisk zapewniaj¹
przemienniki czÍstotliwoúci nowej ge-
neracji typu SinVerter.

W†artykule przedstawiamy

nowatorskie rozwi¹zanie

przemiennikÛw,

umoøliwiaj¹cych sterowanie

silnikami elektrycznymi duøej

mocy za pomoc¹ modu³u

z†procesorem DSP. Ich

konstruktorami s¹ polscy

inøynierowie, a produkuje je

firma Alfine.

Koncepcja
W przemiennikach typu SinVerter,

opracowanych w†P.E.P. ALFINE,
zastosowano sterowane ürÛd³o napiÍ-
cia (pr¹du), ktÛrego przebieg wyjúcio-
wy odwzorowuje przebieg steruj¹cy.
Wykorzystuj¹ one zmodyfikowan¹
technikÍ modulacji szerokoúci impul-
sÛw oraz technologiÍ cyfrowych pro-
cesorÛw sygna³owych (DSP) umoøli-
wiaj¹c¹ identyfikacjÍ parametrÛw ob-
ci¹øenia w†czasie rzeczywistym, co
jest niezbÍdne dla zapewnienia sta-
bilnej pracy uk³adu.

Przemiennik, ktÛrego schemat blo-
kowy pokazano na rys. 1, jest wypo-
saøony w†pasywny filtr wyjúciowy F,
eliminuj¹cy pasoøytnicze produkty
modulacji oraz pÍtlÍ ujemnego sprzÍ-
øenia zwrotnego stabi l izuj¹cego
kszta³t przebiegu wyjúciowego nieza-
leønie od wahaÒ napiÍcia zasilaj¹ce-
go lub zmian parametrÛw obci¹øenia.
Na rys. 2 pokazano przyk³adowo
przebiegi charakterystycznych napiÍÊ
przekszta³tnika.

Praktycznie pasmo przenoszenia
uk³adu wynosi ok. 3,0kHz. Znie-
kszta³cenia nieliniowe przebiegu wyj-
úciowego dla sinusoidalnego sygna³u
zadanego (o czÍstotliwoúci 50Hz) nie
przekraczaj¹ 0,5% w†paúmie 1kHz.

Przeznaczenie
Przemienniki typu SinVerter s¹

przeznaczone do stosowania w†uk³a-
dach napÍdowych oraz w urz¹dze-
niach energoelektronicznych specjalne-
go przeznaczenia jak: uk³ady aktywnej
kompensacji odkszta³ceÒ napiÍÊ i†pr¹-
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Rys. 1. Schemat blokowy przemiennika SinVerter oraz widok ogólny
układu sterowania.
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dÛw sieci elektroenergetycznej, sterow-
niki przep³ywu mocy w†sieciach ener-
getycznych, a†takøe jako generatory
przebiegÛw wzorcowych duøej mocy,
wykorzystywane np. do skalowania
miernikÛw energii.

Zastosowanie przemiennikÛw Sin-
Verter w†uk³adach napÍdowych niesie
szereg istotnych korzyúci ekonomicz-
nych oraz eksploatacyjnych, poniewaø
zapewniaj¹ one:
- praktycznie sinusoidalne, regulowa-
ne napiÍcie wyjúciowe, a†tym sa-
mym wzrost sprawnoúci energetycz-
nej silnika,
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Rys. 2. Przykładowe przebiegi sygnału odniesienia uREF oraz napięcia wyjściowego uS przekształtnika
dla częstotliwości nośnej MSI 16kHz.

c)b)a)

- moøliwoúÊ zastosowania w†uk³adzie
napÍdowym standardowego silnika
indukcyjnego,

- eliminacjÍ zak³ÛceÒ elektromagne-
tycznych emitowanych przez prze-
kszta³tnik,

- redukcjÍ ha³asu oraz wibracji wy-
twarzanych przez silnik, co daje
wzrost trwa³oúci mechanicznej na-
pÍdu.

Aspekty ekonomiczne
Bezpoúrednie korzyúci ekonomicz-

ne wynikaj¹ z†moøliwoúci zastosowa-
nia w†uk³adzie napÍdowym standar-

dowego (a wiÍc taÒszego) silnika in-
dukcyjnego oraz wzrostu niezawod-
noúci pracy uk³adu napÍdowego.
Koszty produkcji samego przemienni-
ka zbliøone s¹ do kosztÛw falowni-
kÛw standardowych. Wynika to m.in.
z†faktu zastosowania w†uk³adzie ste-
rowania nowoczesnych, wysoko zin-
tegrowanych mikrokontrolerÛw opar-
tych o†technologiÍ DSP.
Micha³ GwóŸdŸ i Ryszard Porada,
P.E.P Alfine


