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Ievads 

Promocijas darbs ir veltīt spēka matricveida pārveidotāju(MP) izpētei . Tā 

ietvaros tiek apskatīti: pēka shēmu konstrukcijas, komutācijas metodes un kontroles 
algoritmi kā arī ie pējamās pielietošanas jomas. 

Darba ākumā tiek salīdzināti dažādu tiešo fr kvenču pārv idotāji (TFP) tipi. 
Tiek analizēta gan paralēlās , gan irkne struktūras pārveidotāju uzbūve. Ir pieminēti 
daudzzonu ciklokonvertori. Amplitūda un fāze sintēze (AP ) arī tiek aprak tīta kā 
vi piemērotākā metode daudzzonu ciklokonvertoriem. Tālāk tiek aplūkoti MP un to 
pamata struktūra . Darbā iekļaut arī iepriekšējo pētījumu par MP apskats. Lai gan 
kopējai MP eltīto rak tu skaits ir liel , joprojām ek i tē daži līdz galam neatrisināti 
jautājumi, kā piemēram, komutācija procesa dro ·ums un adība metožu arežģītība. 
Tālāk tiek niegts tabulārs MP un citu frekvenču pārveidotāju (FP) alīdzinājums, 
kur· dod moti āciju P, to komutāciju un vadības algoritmu izpētei un pielietošanai. 

Pirmā nozīmīgākā tēma, kas tiek aplūkota šajā darbā, ir komutācija proce i 
MP. Tiek analizēta ie pējamās pu vadītāju divvirzienu lēdžu konstrukcijas. 
Vi piemērotākie spēka elementi, kurus var izmantot MP ir IGBT. Tiek piedā āti 

darbība pamatprincipi di virzienu slēdžiem uz IGBT bāzes . Par optimālākiem atzīti 
slēdži, ka veidoti pēc pretēji-paralēlā lēguma principa. Tālāk tiek izskaidrotas 
ie pējamā baro·anas tīkla , jauda matrica un slodz s konfigurācijas. MP visbiežāk 
no vienas puses ir saistīts ar prieguma avoti m, bet no otras - ar strāva avotiem. Ir 
aprak tīta dro • a un vienkārša vadība stratēģija, ka ir piemērota šai konfigurācija . Ir 
arī izdarīts secinājum , ka starp prieguma a otu un pēka matricu var ek istēt 
indukti itāte. Slēdžu iz lēg anā process ajā gadījumā ir daudz sarežģītāks . Ir 
i zanalizēti iepriek ējie ri sinājumi šī pār Jēgšanā optimizācija. Ir iz trādāta jauna 
komutācija metod , ka pra a IGBT pār Iēg·anās hēma modificēšanu . Tā ir 
analītiski aprēķināta, modelēta un eksperimentāli pārbaudīta . Šie rezultāti ļauj ieteikt 
jauno metodi izmanto anai MP komutācijas procesu realizācijā . 

Dotajā darbā ir izp-tīti MP vadības principi. Impulsa platuma modulācija 
(IPM) tiek atzīta par fektīvāko metodi, ka ir realizējama MP. Lai izstrādātu 

vienkār·u vadība metode realizāciju ir veik vi aptveroš MP darbības aprak t . 
Tiek aprak tīti isvairāk izmantojamā 3x3 MP ieejas un izejas mainīgie un darbības 
princip . Pēc tam tiek iz kaidrota telpi ko ektoru pieeja, ir izanalizēti ie p-jamie 
matrica režīmi un atrasti atbil tošā sprieguma telpiskie ektori . Ir izstrādāti divi 
ienkār i kontrole algoritmi, kuru var izteikt ar dažiem vi nkāršiem vienādojumiem, 

balstoties uz iepriekš zināmas i ejas jauda koeficienta vērtība . Šajā darbā ir dota gan 
sinu oidālo izeja parametru un nevadāmas ieeja trāva metode, gan metode, ka 
paredz i ejas strā as regulēšanu . Ir novērtēti arī pārveidošanas ierobežojumi. 
Piedāvātā adības metodes efektivitāte ir ap tiprināta ar dažādiem modelē·anas 
rezultātiem. Kā model-šanas programmas tika izmantotas MA TLAB 5.0 un Orcad 
PSPICE 9.l. Pamatojoties uz e o·ajiem rezultātiem tika iz eido MP laboratorijas 
prototips. 

Pēd-jā daļā tiek analizētas MP pielietošana p r pektīva . Ir doti MP e ošā un 
prognozējamās pielietojumu sfēras. Starp tiem var pieminēt maiņ trāvas piedziņu ar 
minimālu reaktī o komponenšu skaitu, taisngriežus ar imetri kiem un inusoidāliem 
ieejas parametriem, nelielas jauda ģeneratoru sistēma . Ir parādīti arī uz MP bāze 
izveidoti tūlītējas darbība VAR kompen ātori un aktīvie filtri . Vi pārīgā gadījumā 
jebkuru elektroierīci, kur obligāt no acījums ir simetriska un inu oidāla tīkla 

noslodze vai reaktīvo elementu parametru minimizē ana, var pieņemt par ie pējamo 
MP lieto·anas sfēru. 



6 

Dotajam kopsavilkumam ir sekojošie tatisti kie ~ati: tas ir uzrak ~īt gan 
latviešu, gan krievu, gan angļu valodās uz 46 lappuse~, ~atur 25 attelu un 
diagrammas, 7 5 ienādojumus un formulas, 2 tabulas ka an atsauksme uz 21 

bibliogrāfiju un 18 autora publikācijām. 

1. Pu vadītāju slēdžu matrica kā alternatīva citiem frekvence 
pārveidotājiem 

1.1 Tiešo frek ences pārveidotāju pamatstruktūra 

Dotajā di ertācijā tiek pētīti matricveida pārveidotāji (MP), kuri ir tiešo 
frekvences pārveidotāju (TFP) at evišķs pa eid . Šī ieme la dēļ, nedaudz jāap kata 
TFP kopumā. Tievie frek ences pārveidotāji jeb ciklokonvertori veic vienpakāpes 
enerģijas pārveidošanu un ne atur gandrīz nekādus papildu bloku . TFP ieeja ar 
tikt tieši pievienotas izejām (ar ES - elektroni ko lēdžu palīdzību). o ieeja 
prieguma (vai no ieeja strāva trāva režīmā) fragmentiem tiek formēt 
vajadzīgais izejas priegum ( ai trāva). Tā kā pārveidotājā nav nekādu papildu 
bloku tad jauda zudumi TFP ir minimāli un to a tāda galvenokārt vadāmība un 
komutācija zudumi ES iekvienē. Šī paša iemesla dēļ, tiek būti ki al ieglota arī 
di irzienu enerģija plūsma un enerģijas rekuperācija, jo spēja enerģiju pārvadīt abo 

irzieno jānodrošina mazākam pārveidotāja bloku skaitam. Daži TFP veidi ir labi 
izpētīti, piemēram, Literatūrā [ 1 ], [2] un [3]. 

Tā kā ir di i pamata elektri ko lēgumu veidi (virkne un paralēl lēgum ), tad 
ir arī diva TFP pamat lruktūra . Reizēm tiek lietota arī jaukta slēguma hēmas. 

Vienkāršiem nevadāmiem avotiem piemērotāks ir paralēlais lēgum ar pu vadītāju 
E palīdzību . Protams, vienlaicīgi tāvoklī "ie lēgt " var būt tikai vien no šiem E . 
Kompleksu daudzfunkcionālu prieguma a otu gadījumā ir lietderīgi izmantot avotu 

irknes lēgumu. Šajā gadījumā var asniegt ļoti lielu ie pējamo izeja prieguma 
līkņu kaitu. 

Gal enā adība stratēģija, kas der šādiem lēgumu veidiem un ka ir 
izmantota TFP vadībā jau ilgu laiku, ir rūpīga ieeja sprieguma ( trā a ) fragm ntu 
sa ietošana. Izejas līkne ir šādu fragmentu kompleks akārtojum . Izeja mainīgais 

ar noteiktu kļūdu akrīt ar uzdošana līkni . Šo metodi varētu no aukt par amplitūda 
un fāzes sintēzi (AFS). 

INP 1 

INP 1 

INP, 

INP • 

a) 

A 

B 

c 

x z 

b) 

Att. l. I. Matric eida pārveidotāju elektri kā hēma: a) vi pārināta hēma; b) 
pārveidotāj ar 3-fāzu ieeju un 3-fāzu izeju 

Tre ai lēguma veid , ka a topam ciklokonvertoro ir matrica. Patie ībā, 
matri a šajā gadījumā ir paralēl lēguma daudzkārtni . Ja kādam pārveidotājam ir m 
izeja un n ieeja , tad sa lēdzot tās a ā starpā, izveidojas nx m lēgumu matrica. 
Slēgumi para ti tiek realizēti ar E kuri vi pārīga MP gadījumā darboja abos 



virzieno . Ja vienā pusē pārveidotājam būtu tikai viena flīze, tad šo lēgumu varētu 
no aukt par paralēlu . Tā kā reālā sistēma para ti ir daudzfüzu, tad matricveida 
slēgums ir vi ai noderīgs . Attēlā 1.1 - a ir parādīts i pārināts MP ar m izejām un n 
i eejām. Tā kā slodzei parasti ir trī flīze un arī barošana tīkl ir trī füzu , tad 
visvairāk pielietoj am ir MP ar 3x 3 truktūru, kas satur 9 spēka ES (Att.1 . 1- b ). 

Dažas MP īpašība ir acīm redzama jau no tā topoloģijas 3x3 MP i eej ā ir 
pieej ami tikai trī spriegumi, tāpēc ādā pārveidotājā ir samērā problemāti ki pie lietot 
AF . Toties uz šo priegumu bāze var sekmīgi realizēt impul a platuma modu lāciju 
(IPM). Tā kā sprieguma līkne ir trī , MP ie pējam real izēt divu a i pat trī līmeņu 
IPM , nevi tikai viena līmeņa, kā tas ir parastā prieguma i nvertorā . Tā kā ieeja fāzes 

ar tikt logotas diezgan brīvi , tad arī ieejas parametri MP ir l abāki . Citiem ārdi m -
vienā un taj ā pa ā modulācija ciklā MP ar tikt realizēta ieeja trā u 1 PM uz izeja 
trāvu bāze . Turklāt MP var vienlīdz labi pārvadīt enerģija plū ma abo irzieno . 

1.2 E ošie pētījumi par matricveida pārveidotājiem 

MP ir tiku i pētīti vairāko zinātni ko projektos. Viena no pirmaj am 
publ ikācijām par MP ir l i teratūra [3] . 0-to gadu ākumā MP jau kļuva par inten īvu 
pētījumu objektu , ka ir ai tīts ar pu vadītāju elementu attī tību . M.G.B. enturin i un 
A.Ale ina a o darbo sniedza amērā labu MP aprakstu ( Literatūra [4) ... [6] un citi 
rak ti) . Šie autori noformulēja MP uz edība apra tu matemāti kā matricu formā , 
piedāvāja ie pējamo vadības algoritmus un definēja galvenos sp-ka pār eidošana 
ierobežojumus. Lai gan šī adība metode ir visai arežģīta , daudzi autori tās ir 
izmantoju i tālākiem pētījumiem . Citu intere antu MP analīze paņēmienu piedā ā 
K.L. efts un K.D.Šauder Literatūrā [7]. Viss MP tiek adalīt divās iedomātā daļā 
- tai ngriezī un in ertorā . Iedomātais tai ngriezi formē kvazi-līdzspriegumu, ka 
nepieciešams IPM, ko eic iedomātai invertor , kurš fakti ki darboja kā parastai 
prieguma invertor (ar to izņēmumu, ka ieejā ir pul ējo priegum ). Kop 90-to 

gadu ākuma MP ie ērojamu kaitu rakstu ir eltījuš i P . V.Vīlers Dž.K.Klēr kā arī 
citi autori (Literatūra [ ). .. [ 10)) īpa u uzmanību veltot MP trāvu komutācijas 
proce iem, komutācija zudumu amazināšanai , filtriem un pārveidotāja uzbū ei 
kopumā. Vēl vien rak ts, ka ap kata adība algoritmu optimizāciju ar mērķi 
amazināt komutācija zudumu ir Literatūrā[l l]. Jaudas zudumi tiek minimizēti, 
amazinot nepiecie amo komutāciju kaitu. le ērojams kait publikāciju ir eltīt 
adība algoritma ienkāršošanai . Literatūrā [ 12) ir piedā āta skalārās adība pieeja, 

bet Literatūrā [ 13].- amera ienkār a ektoriālā adība. Daža pēdējā laika 
publikācija ir eltīta MP komutācijas proce iem un pielietojumam. tarp biju šās 
P RS autoriem jāmin E.M .Čehets un V . . Soboļev un citi līdzautori . Šie autori , cik 
zinām MP rak tus ir veltīju i sākot ar 0-tajiem gadiem. Šajos rak to tiek piedāvāti 
dažādi vadības problēma iespējamie ri inājumi (Literatūra [ 14). . . [ 15)). 

Lai gan kopējai publikāciju kaits ir i ai liel , pa tāv vairāka problēma , 
kam nepiecie ami tālāki pētījumi . Pirmkārt, ta jāattiecina uz komutācija proce iem 
MP, jo i a pārveidotāja darbība drošumu gal enokārt nosaka tieši komutācijas 
proce u drošums. Jo īpa i ta attiecas uz tā aukto trā as komutāciju ( trā as 
pārtrau anu indukti itātē) . Vēl viena vērā ņemama probl - ma ir pietiekami vienkār a 
vadība algoritma izstrāde. Pat Literatūrā [ 13] piedā ātā vienkāršā ektoriālās 
adības pieeja ietver arežģītu vienādojumu un kalkulācijas . o iepriekšminētā 

redzam ka MP komutācija proce iem un vienkāršu adība metožu iz trādā anai 

ēl jā elta daudz pētījumu . 

';/ 

1.3 Pu adītāju lēdžu matricu un citu frek ence pārveidotāju alīdzino a analīze 

Kā jau iepriek ējā nodaļā tika no kaidrot , ek i tē daža problēma , ka 
aizka ē MP attī tību un kurām ir nepiecie·ama zinātni kā izpēte. Šajā nodaļā MP tiek 
alīdzināti ar pārējiem frek enču pārveidotājiem (FP) un tiek no ērtēta to 
priek·rocība . 

Tabulā 1.1. ir dot pār kat pār gal enajām priek·rocībām un trūkumiem, kas 
attieca uz dažādiem FP. Vi pievilcīgākie 'ķiet FP ar līdz trā a po mu. ai enai 
ieme 1 tam ir to kon trukcija un vadība algoritma ienkāršum . Tai pat laikā. ·ie 
FP ir ļoti efektī i un var nodro ·ināt k alitatī u izeja trāvu. ād1em pārveidotājiem 

rak turīgi magi komutācija ap tākļi, taču o trūkumu ar no ēr t, līdi.! trā a po mā 
lietojot rezonan e ķēdi ai kādu kombināciju ar aug tfrek ence po mu. Di 1rzienu 
enerģija plū ma šādo pārveidotājo ar ek i tēt tikai pie uzlabota spēka · 
kon trukcijas. Taču ·ādā gadījumā elektri kā hēma air na tik v1enkār'a kā 

ākotnēji. ēl vien liel trūkum , ir ap tāklī, ka no līdz trā a po ma nevar iz lēgt 
amērā lielo un dārgo reaktī o elementu . Uzlabotai FP ar līdz trā a po mu 

patie ·ībā ir dubultai MP, kuru arežģī reaktīvā enerģija akumulē'ana ·punkti. o šī 
viedokļa, M P lietošana šķiet loģi ka un pamatota, jo rezultātā tajā ir izmantot mazāk 
pēka pu vadītāju ierīču kaits un ta ne atur reaktī o elementu . Turklāt, pecifi kā 

pielietojuma nozarē. MP var tikt ienkār·ot . 

Tabula 1.1: 

T ip 

FP ar līdl trāva 
po mu ( pricguma 
invertors • strāva 

invertors) 

prieguma 
in ertors ar 

rel'onan • ~ēdi 

Par 
aug tfrck\ence 

po mu 

K vali-frekvence 
pārveidotāj 

Divu līmeņu 
c1klo onvertors 

Matnc, e1da 
pārveidotāj 

IPM 

IBM 

IBM (impulsu 
blīvuma 

modul.īc1ja), 

AF 

9 d1vv1rziena E Daudzlīmeņu 

(piemēram 1 tranzi tori) IPM 

ienkiiršum , 'ienkārš 
vadība algoritms, ·tu 

integrēto moduļu 
pielietošana, aug ta 

izejas lie lumu kvali te 

ienkārš vadība 

algoritm , lētu integrēto 
moduļu pielieto ana, 
'iegli komutācija 
ap tākļ1 un Lemi 

komutāci " a 1udum1 

paši lēta un v1enkiirša 
u1būve, vienkārša 

vadība 

At arībā no tipa. 
Datiem 1r vienkārša 

UlbŪ e 

Pietiekami ienkārša 

uzbūve, aug ta iLeja 
kvalitāte, imetri ka un 
inusoidāla ieeja, plaša 

ie pčjas enerģija 
atgnešan;11 līilā, pilna 

enerģijas plūsma 

kontrole 

Trūkumi 

1a iv1 rcaklh ie elemcnlt 
līdi;,trāva; p mā , grūtība 

ar reverso enetģ1ja plū mu, 
magi komutācija ap tākļ1 

un augsti komueīcijas 
zudumi 

Liela iLmēra reakfi ie 
elementi līdLStrāvas po mā 

un rczonan c ķēdē, 

grūtība ar jauda 
atpakaļ 1rncna plū mu 

Liela 11mēra reakfi i 
ei menll aug tfrehence 
posmā, sareigīta uzbūve 

Zema izeja lielumu 
kvalitāte, icrobeiot 

regulēšanas diapazons, 
grūtība ar jaudas 

at aka irl'iena lū mu 
Atkanoā no ttpa Slikta 

izeja · pneguma l..\altfilc, 
para ti ar i.ģīta vadība un 

uzbūve. 

magi komuti ijaS ap tākļi 
un aug 11 komuficija 

1udum1, 1crobe.lots 
pneguma un izejas stiāva 

parvadcs 1..oeficients 
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Pēc FP apskata (skat. arī autora publikācijas [ 1 1] un [ 12]) varētu izdarīt dažas 
piezīmes. Pirmais secinājum - AFS nav efektīva. Tā nenodrošina pietiekami labu 
izejas strāvas kvalitāti, vai arī prasa papildus pēka elementus (transformatorus, līnija 
induktoru utt.). Tas ir gal enai ieme ls, kādēļ ciklokon ertoru per pektī as ir 
ierobežotas. Izņēmum ir TFP grupa, ar ļoti vienkāršu konstrukciju, ka balstā uz 
tiristoriem, gluži kā kvazi-frekvences pārveidotājos. Otr izņēmum ir MP, kam 
vajadzīgs tikai noteikts pusvadītāju spēka elementu skaits, bet reaktīvie elementi 
gandrīz na vajadzīgi. Tajā pat laikā, MP ir unikāla iespēja pielietot daudzlīmeņu 
IPM, tādējādi nodrošinot labu ieeja un izejas parametrus. 

Apkopojot vi u augstākminēto var izdarīt sekojo'u secmaJumu : patie ībā, 
daudziem spēka pārveidotājiem ir matrica truktūra, bet univer ālajam MP ir 
noteikta priek rocība , kā piemēram, daudzlīmeņu IPM iespēja uzlabot ieejas 
parametrus un fakt , ka nav nepieciešami reaktīvie elementi; MP trūkumi pa reizējajā 
pētījumu tadijā na pārāk kritiski, turklāt daži no tiem pu vadītāju tehnoloģij.~m 
attī toties kļūs vēl maznozīmīgāki; ir vairākas MP īpavība (piemērām, komutācija 
proce i un adība metodes) un pielietošana fēras, ka pra a detalizētu pētīšanu. Šī 
iemesla dēl, MP paredzamas ēl jaunas per pektīvas un tie ir ieteicami kā turpmāku 
zinātni ko un tehnisko pētījumu objekts. 
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11. Komutācijas procesi matricveida pārveidotājo 

2.1 Priekšvārds 

Komutācijas proce i ir ļoti svarīga pārveidošana cikla daļa . Visa pārveidotāja 
darbības dro-umu gal enokārt no aka tieši komutācija kvalitāte. Šajā nodaļā ir 

aplūkoti MP komutācijas proce i. ākumā ap katīta ie peJamā maiņstrāvas 

elektroni ko pēka slēdžu kon trukcija uz bipolāro tranzi toru ar izolētu aiz aru 
bāze (IGBT) un iz ēlēta -o lēdžu optimālākā kon trukcija. Tālāk tiek analizēti 

komutācija proce i MP ar prieguma avotu ieejā un strāva avotu izejā. Ir sniegt arī 

vi pārīgs pār kal par četrpakāpju komutācija stratēģiju. Vi nozīmīgākai nodaļā 
ap katītai temats ir strā as komutācija analīze ( trā a pārtrauk ana) gan pie nulle , 
gan no nulle atšķirīgām prieguma ērtībām. 

2.2 

Konkrēta MP adības metode iz ēle un jo īpaši, pielietojamā komutācija 
kontrole metode ir stipri atkarīga no izmantoto elektroni ko spēka ķēdes lēdžu 

kon trukcija . Tā kā pilnīgi vadāma pēka pus adītāju ierīces ar imetrisku 
rak turlīkni i(v) abām polaritātēm (citiem vārdiem - div irzienu pu adītāju pēka 

ierīces) ēl nav uzbūvētas, jāizmanto kombinācija no vairākiem e ošo tipu 
elementiem. Visu elektroni ko pēka lēdžu (E ) klāstu var iedalīt di ā pamata 
ķēde topoloģijā : E S, kam pamatā ir diožu tiltiņš un S, kur ir pretēji-paralēli 
lēgti IGBT tranzi tori ( kat arī autora publikāciju [ ]). 

a) b) c) d) 

Att .2. 1 Pilnīgi vadāmi EE uz IGBT bāze : a) tilta hēma; b) c) un d) prctāji-paralēli 
Jēgti IGBT (b - bez kopējā punkta; c - ar kop-ju IGBT kolektoru; d - ar kopēju 

IGBT emiteru) 

Diožu tiltiņa hēma parādīta Attēlā 2.1-a. Tā satur vienfāžu diožu tiltiņu un 
IGBT starp tilta pozitīvo un negatīvo izvadu. Šād ESS pēj adīt jebkura polaritātes 
trāvu caur maiņ trā a iz adiem kamēr ien lēdža elements ir tā oklī "ie lēgt ". 

Tilta hēmas vispie ilcīgākā īpa ība ir ap tāklī, ka tā atur minimālo adāmo ierīču 

kaitu un tāpēc tai ir.minimāla izmak as. Ta , ka šāda slēdža adīšanai nepiecie-am 
tikai vien signāl , arī jāmin kā priekšrocība. Tomēr, tā kā strāva plū t caur trim 
pu adītāju elementiem - IGBT un divām diodēm, -ādai ķēdei tā oklī "ie Jēgt " ir 
lielāki zudumi. Vēl ien ļoti būti k trūkum ir ta ka šajā ķēdē na atse išķa 

atpakaļ irziena elementa, tāpēc dro a komutācija ir gandrīz ne a niedzama. Attēlā 
2. 1-b parādīts tranzi toru pretēji-paralēlai Jēgum . IGBT tranzistoru pēja noturēt 

pret priegumu tiek pastiprināta ar papildu diodēm. Abas pārējās hēma (Att.2.1-c 
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un d) ir praktiskāk pielietojamas, jo mūsdienu pu vadītāju spēka moduļi bieži satur 
gan ~anzi toru, gan jau iebūvētu atpakaļvirziena diodi. Re er ais spriegums uz 
tr~nz1 tora v~jā g~dīj~mā nevar būt lielāk par dažiem voltiem (diode tiešo sprieguma 
kntumu). Y1enla1cīg1 vadošo elementu skait , tāpat kā jaudas zudumi, arī ir neliels 
(di~i elemen_ti - viens tranzi tors un viena diode). Attēlā 2.1-d parādītajam E ir ēl 
papildus priekšrocība , ko dod kopējai emiter . Šajā gadījumā abu tranzi toru 
pār . l~g • anas ķēdēm nepiecie ams tikai vien baro· ana a ots. īs topoloģijas trūkums 
1r d1v1 vadāmie elementi un attiecīgi - ti m nepiecievamie divi vadība signāli . Tomēr 

katŗ no viem l~džiem ar darbotie gan tievajā, gan rever ajā virzienā (atkarībā no 
pneguma polaritātes), tādējādi paverot ie pēju pielietot drošu komutācija tratēģiju. 

2.3 Komutācija vadība metode pie kapacitīvas ieeja un induktīvas izeja 

Slodzes un ieejas raksturs atstāj lielu iespaidu uz komutācijas procesu un 
va~ības tratēģija~ izvēli . Yi biežāk MP izejā ir indukt ivitāte. Ta nozīmē, ka izejas 
str~vu nedrīkst . partraukt. o otra puses, pārveidotāja ieejas parasti ir pie lēgtas 
~neguma avotiem, kuru nedrīkst lēgt īsi. Šo ieme Ju dēļ, katrai MP izeja fāzei 
1enmēr (arī komutācijas brīdī) jābūt pie lēgtai iena i (un tikai vienai) ieejas fāzei. 

,"-1., s~ , ' , 
, --+--- .;{.---- ' • -„ 
' \ I 1 
' ... .,, 1 
1 1 
1 1 

a) b) 

Att.2.2 Komutācija process matricveida pārveidotājā : a )pilnā lektriskā 

shēma; b) ekvivalentā hēma cv-S A v komutācijai 

Šī ierobežojuma dēļ, kopumā pa tāv 27 iesp-jamie matrica stāvokļi. Tātad 
k?pēja~ ie p-jam.o ~omutāciju skaits ir 27·27=729. Tomēr vi as šīs komutācijas ir 
v~ena tip~ : strāva 1zeJas fāzē tiek at J ēgta no viena ieeja prieguma avota un pie Jēgta 
citam. Piemēram, MP sākotnējai stāvokli ir XYZ 1=ACC, bet stāvoklis pēc 

komutācija ir XYZ2=AAC. Tādējādi, patie ībā komutācijai ir pakļauta tikai izejas 
fāze Y, ka pār lēdzas no sprieguma a ota c uz V A (Att.2.2- a) . Komutācijas 
ekvi alentā shēma tiek dota Attēlā 2.2- b. Sarežģītākos gadījumos komutāciju ar 
adalīt di os līdzīga veida procesos. Piemēram, ja XYZ1=ACC un XYZ2=CA , tad 
fāze Y pār Jēdza no prieguma avota Y c uz Y A. bet fāze X - no prieguma avota V A 

uz Y c. Līdzīg process noris sprieguma in ertora ienā plecā, kur laika posms, kad 
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abi tranzi tori ir izslēgti, tiek izmantots, lai novērstu īss lēgumu . Ceļu , kur šajā la ikā 
noslēgtie izejas strāvai, nodro ina atpaka ļ virziena diode . Galvenā atšķi rība starp 
sprieguma invertoru un MP šajā ziņā ir ka MP abas - tiešā un atpakaļvirziena 
elektroniskā ierīces tiek vadītas ar signālu. Komutācija ir droša, ja atpakaļvirziena 
tranzistori ieslēdza un izslēdzas (Att.2.3) tāpat kā sprieguma invertora diodes (nav 
īsslēguma ieejā un trāvas pārtraukuma izejā) . Šādu komutācijas vadību sauc par 
četrpakāpju vadība stratēģiju un tā pinno reizi tika apskatīta Literatū rā [ 16]. 

o·--------~--- ---\~ 

• ' -~---0 
··· ---------- - ··(~;: } _____________ "~j:) --

a) 

c) 
+ ~ :; ·· ··· ····· ··· · · · ··· · ~ ··· ··· ··· · ··· · · ·· · · · 

„·:·:·:.:.;·· .. 
.. :.:: : ..:.~ :·„ 

\~}::~....... . „.;y::=-:-.. 
· .. ::.';:· ·:.:.-· : ::-:- · 

\ ... :·:.::.: 

------~r-----ŗ---0 
0 ~ 7 -

e) 

<ff ~) 
\Z 

:)···· ····· ·· ········ ·i .... ...... .... ... . 

b) 

d) 
Att.2.3 Četrpakāpju komutācijas secība MP: 
a) izeja pieslēgta pie poz i tīv ā mezgla ; b) 
izejas spriegums paliek pozitīvs ; vadība 

ie l ēdz atpakaļvirziena slēdzi starp slodzi un 
negatīvo barošanu, bet tas vēl neuzņem 
strā u; c) prieguma polaritāte atkarīga no 
strāva virziena· d) spriegum ir negatīvs; 

atpakaļvirzieoa sl ēdzis sta rp s lodzi un 
pozitī o barošanu trāvu nevada; e) slodze 
pieslēgta pie n egatīvās barošanas . 
Aktivizētā ierīces - nepārtrauktā līnija , 

negatīva trāva - pārtraukta līn ija 
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2.4 Strāva komutācijas matemāti kais modelis pie stabilizēta aizvara strāvas 

Iepriekšējā nodaļā tika aprakstīta dro • a prieguma- trā a komutācija vadības 

stratēģija. Tomēr, ļoti bieži ir astopams gadījums, kad arī i jā pēc sprieguma a ota 
un pirms spēka matricas atrodas induktivitāte. Šādā gadījumā, ienmēr rodas trāvas 
(pārtraukuma) komutācija, kā arī pār priegums uz izejošā ESS. Vispārīgais 

iepriekšējo pētījumu par strāva komutācijām apskats (piemēram, Literatūrā ( l 7]un 
[I ]) rāda, ka tradicionālajām sprieguma slāpēšanas metod-m (RC lāpētāju lietošanai 
un ne adāmā aizvara trāvas amazināšanai) ir būtiski trūkumi. Šī metode ai nu 
nenodrošina pietiekamu pār prieguma samazināšanu vai arī dod samērā ilgu pāreja 
procesu. RC slāpētājiem, turklāt, vēl nepieciešama papildus vieta pārveidotāja 

iekšienē. ajā nodaļā tiek piedāvāta alternatīva pieeja: IGBT vadāmās aiz ara trāva 

pielietošana (skat. autora Publikāciju [ 16]). 
Lai pārbaudītu minēto pieeju, ir izveidots izsl-gšanās matemātiskais modelis. 

Pētāmai process var tikt sadalīts divos posmo : strāvas pazeminā·anā po ms - kamēr 
i E(t) nav vienāda ar nulli un VGE(LOAD~VGE(t)~YGclh. bet svār tību po ms - kad 
ic (t)=O un aizvara-emitera priegum vcE(t)< V GEth (V GEih - liekšņa spriegums, bet 
VGE(LOADJ - minimālā vadības sprieguma vērtība, kas nodrošina !odzes strāvu 11.oAo). 

Faktiskās komutācijas trāva pazemināvanās po mam raksturīga krītova 

i (t). Ja izejo·o tranzi toru aizvieto ar priegumu vadāmu trāva avotu l=f(V) un 
kondensatoriem ap to, (CcE - aizvara-emitera kapacitāte un CcG - kolektora-aizvara 
kapacitāte), tad iegū t ekvivalento hēmu, ka parādīta Attēlā 2.4-a. Tā kā fāzes pēka 

elektroniskais slēdzis ir pilnībā ieslēdzies brīdī, kad izejošajā fāzē jau ir sācie 
iz lēg·anās pārejas proce s, tad ienākošā fāze ir attēlota tikai kā induktivitāte (tiek 
izmantots daļējas pārklāšanās stāvoklis). Tā kā ILOAo=i 1{t)+i2(t), tad ap katāmā shēma 
var tikt vienkārv ota (Att.2.4-b ). 

a) 

()l 

IIJ 
b) 

.... 
t> 

__J 

+ 
ē 

__J 

'L 
__J 

Att.2.4 Ar spriegumu vadāma jauda tranzistora ar ieeja induktivitāti ekvivalentā shēma 

nulle -sprieguma izslēgšanā laikā: a) pilnais variant ; b) vienkāršots variant 

Kolektora un aizvara iz adu trāvu vienādojumi var tikt uzrakstīti ekojošā formā: 

IG = icG(t)+iGE(t), (2.1) 

i2 (t)=icE(t)+icG(t). (2.2) 

Aizvara-emitera priegumu var izteikt ar aizvara-emitera kapacitātē plū tošās strāva 
integrāli: 
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VGE(t) = GEOI . f iGE(t)dt 
CGE 0 

(2.3) 

Līdzīgu ienādojumu var uzrakstīt arī kolektora-aizvara kapacitātei: 

ŗt icG (t) 
VcG(t)= CGOI - dt · 

0 CCG ( CE (t)) 
(2.4) 

Lielum cG nav konstante - pie liela kolektora sprieguma tas kļūst daudz zemāks (ja 
kolcktora-emitera priegum ir lielāk kā aizvara-emitera priegums). Tomēr tā kā 

lielāko komutācija laiku kolektora priegum ir diezgan augst , tad, lai analīzi 

padarītu i nkāršāku, var pieņemt, ka Ccc ir kon tante. 
Iekārtas izeja daļa ir attēlota kā vadām trā as a ot . kura vērtība ir atkarīga 

no aizvara-emitera sprieguma. Pārvade funkcija parasti ir diezgan arežģīta, taču 

ienkār·otai analīzei var ievest lineāru aproksimāciju. Apzīmējot diferenciālo 

adāmību ar G, var uzrak tīt vienādojumu: 

icL(t)=G·(vGE(t)-VGLth). (2.5) 

o otra pu e , kolektora strāva ( ienādojum 2.2) izmaiņa 

priegumu: 

( ) - L . di 2 (t) 
CE t - l: 

dt 

no aka iekārtas 

(2.6) 

Aizvara-emitera trāvu iGE(t) var izteikt no vienādojumu sistēmas 2.1 ... 2.6. ādu 

pārveidojumu rezultātā iegūst sekojo vu diferenciālvienādojumu: 

L C C 
di~E (t) L c diGE(t) . 

1:° CG 0 G. --2 + i;·G· CG 0 +( G +CcG )·I GE (t)=lG·CGE"(2.7) 
dt dt 

Ievietojot reāla parametru ērtība (piemēram, Lr=40µH, CcG=0.2nF, CcE=IOnF un 
G=6Q-1

), vienādojumam 2.26 ir dubult-ek ponenciāl atri inājum : 

. ( ) CGE T T 1GE t = IG · + A, · e ' + A 2 • e 2 
• 

CGE + CcG 
(2. ) 

ba laika konstantes ir negatīvas, un, pie konkrētajiem parametriem, pirmā laika 
kon tante pēc moduļa ir daudz lielāka par otro (-4704n un -2n pie uzdotajām Lr, 
Ccc, CGE un G ērtībām). Tā kā ic -(t) ir zināma, var atra t arī cita strāvas un 
priegumu : 
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Tranzistora strāvu ii(t) var noteikt no vienādojuma 2.2. Ja ir zmam1 ākuma 

no acījumi (YoE01=VG+, V 001=-Vo+ un l201 =IwAo), tad balstotie uz izteik mēm 
2.2, 2.9, 2.1 un 2.13 var uzrak tīt vienādojumu i tēmu un atra t A1 un A2. 
Vienādojumi 2.1 .. . 2.13 ir spēkā kamēr VoE(t) ~ V GLth· 

ār tību po m sākas tiklīdz izpildās 

no acījums vodt)=V GElh· Tad ir jāanalizē jauna 
hēma un attiecīgi arī jauna vienādojumu 

istēma. Analizējamā hēma ir parādīta Attēlā 
2.5. Tā ir ļoti līdzīga jau iepriekš ap katītajai 
hēmai (Att.2.4-b), tikai i i:(t) Ir 

"' 0 
_J 

+ 
ē 

_J 

11,, 
_J 

acīmredzams, ka ap katāmajā kontūrā eksi tē 

svārstības ar kon tantu amplitūdu. Reālā ķēdē IG 
un jauda lēdzī pastāv daudzi slāpējošie 

faktori, kuri būti ki samazina svārstību 

amplitūdu, taču to ir amērā grūti ievērot. Te 
tomēr jāatceras, ka apskatāmā analīti kā 

modeļa mērķi ir noteikt parametru maksimālās 
vērtības, kuras būtu mazākas, ja tiktu ņemta 

Att.2.5 Ar spriegumu vadāma 
tranzistora ekvivalentā bērna 

izslēgšanās svār tību po ma laikā 

verā !apēšana. Tāpēc ta nav izdarīts ne pie šī ne arī pie iepriek ējā po ma analīzes . 

Arī Attēlā 2.5 parādītajai hēmai der vienādojumi 2.1 .. . 2.4 un 2.6. Sākuma 
no acījumi (V GE02, V 002, 1202) tiek ņemti izejot no iepriekšējā po ma beigu 
no acījumiem. Kad si tēmā izpildās nosacījums iīcc(t)=O ienādojumu 2.2 un 2.4 ar 
pārrak tīt: 

i2(t)=O+icG(t)=icG(t)' 

J
I i

1 
(t) 

V CG (t) = V CG02 - dt . 
o C G 

c . 
Ja virknē lēgto kondensatoru apvieno C = GE CG _ cG , 

CG + CG 
tad var uzrakstīt jaunu diferenciāl ienādojumu , ievērojot ii(t): 

. d2i2(t) 
l2(t)+Li:C· dt2 =IG·C 

E 

Atrisinājums vienādojumam 2.17 ir: 

i2(t) = IG · C + B1 ·sin((J)
0
1rt)+ B2 ·CO ((1)0 1rt) , 

CGE 
kur 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.1 ) 

(1)
0
tr = l / f Li: · C ir leņķi kā frekvence. (2.19) 

Tā kā ākuma nosacījumi V ooo2, V 002 un 1202 ir zināmi, var noteikt B 1 un B2. Dotajā 
gadījumā tās ir viegli izteikt analīti ki : 

B, = VCG02 -VGE02 
(J)otrLi: 

c 
B2=1102 -IG ·

CG 
Pārējās sakanoas var izteikt ekojoši: 

i2(t)=IG· C -81 ·sin((J)
0
1rt)-B2·COS((J)01rt), 

CCG 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

17 

(2.23) 

in((J)011 t), (2.24) 

CG02 

ienādojumi 2.1 ... 2.25 niedz vienkār otu komutācija proce a aprak tu un palīdz 
novērtēt trā a formu un tranzi tora prieguma mak imuma ērtību . 

2.5 Matemāti kā modela analīze pie viena līmena aizvara trāva 

Pie kon tanta aizvara trāva prieguma mak imum parādā vār tību po ma 
laikā . Izteik me mak imālā ērtība noteik · anai iegūta no ienādojuma 2.23 : 

Cl.m:t• = ' (- (J)olT Ll.. B, )2 + ((J)oll Li; . B2)2 = 

o ienādojuma 2.26 ir acīmredzam , 
ka prieguma maksimumu no aka 
komutācija trā a un elektroni kā 
pēka lēdža priegum brīdī, kad 
adāmā kolektora trā a ir nulle. 
akarība tarp šiem ākuma 

lielumiem kā arī ek hēma 

parametri ir iegū tami no 
ienādojumiem 2 .... 2.13. Ir amera 

grūti aira t ī akarība analīti ka 
izteik me eidā, taču ·ie ienādojumi 

ļauj minētā akarība attēlot grafiski . 
Attēlā 2.6 parādīta priegumu 

līkne , ka aprēķināta no 
ienādojumiem 2.1 . .. 2.26. ie dati 

1 ' ' 

Att.2.7 IGBT iz lēg anās pie nulle 
prieguma un divu līmeņu aizvara trā a 

(2 .26) 

Att.2.25 prieguma impulsu novērtējum 
pie dažādām kon tantām bāzes trāvām 

(punktotā līkne - 1 A; ītru-punktu - 4A; 
rau tītā - 9A; nepārtrauktā - l 6A) 

ap tiprina, ka prieguma pīķu efektīvai 
lāpē anai jālieto daudz arežģītāka 

aizvara trāva forma. 

2.6 Matemāti kā modela analīze pie 
divu līmenu aiz ara trā a 

Piedā ātais algoritm (Att.2 .7) 
pieņem, ka aiz ara trā a (lo. ka 
iepriekšējā analīzē bija kon tanta) tiek 
amazināta, tiklīdz kolektora-emitera 
priegum a niedz noteiktu vērtību 

V Eclamp· Tādējādi, ir ismaz di i lo 
līmeņi . Laika intervālo t1 ... t21 un 4 . .. t5 

kolektora trā a un priegums nemainā . 
Fakti kā komutācija āka pie t21 un 
beidza pie t.i . Laika brīdī t3 kolektora 



spriegums VcE(t) ir maksimāl . Ja Ia ir vadāma, tad pie t22 tā nokrīt līdz zemajam 
līmenim un palēnina ic(t) krišanu. Tādējādi var iegūt lēzenāku vcE(t) līkni. 

Eksponenciālā stadija tiek sadalīta di ā daļās ar vienādām laika konstantēm, 
bet dažādiem ākuma no acījumiem. Abās daļā vCE(t) eksponenciāli aug a kaņā ar 
vienādojumu 2.13. V cE stacionāro ērtību var noteikt pēc sekojošas sakarības : 

VCE- = IG. G. Li; (2 .27) 
CGE +CcG 

o šī formulas ir acīmredzams, ka pie konstantiem IGBT parametriem, tacionārā 

ērtība ir atkarīga no aizvara (vadības) strāva . Ja pastāv 2 aizvara strā as līmeņi (Ia11 

- augstais līmenis un laL - zemais līmenis), tad atbilstoši ir arī diva stacionārās Y cE 
vērtība (YcElloo un YcELoo). Pirmā ir visai aug ta, bet otrā - zema. Jaunā sprieguma 
forma ākas pie V CEclamp un tieca uz Y CEL-· Tātad šī ērtības no aka jaunā formas 
izmaiņa ātrumu (Att.2.8- a un b). Tā kā Ycec1amp ir brī i iz ēlēts, bet YnL- ir atkarīg 
no IaL, tad vcE(t) izmaiņas ātrumu var pielāgot. Tas var būt pat negatīvs, ja 
V Eclamp>Yc L-· No otras puse , prieguma izmaiņas ātrums vienmēr var tikt izmainīts 
tarp aizvaru un kolektoru ievietojot papildus kondensatoru (Att.2. -c, un Att.2.10-

b ). Tā kā pirmais po ms ir ierobežots ar YcEclamp un ir relatīvi īs , ir ie pējam 
samazināt IaH ērtību, ka at ieglo tranzi tora pār Jēgšanas ķēde iz trādi .. Rūpīgi 
ie tādot gan V Eclamp. gan Y CElloo var panākt, ka VcE otrā - eksponenciālā posma laikā 
mainā maz un sprieguma impulsam ir gandrīz taisnstūra forma (Att.2. -d), kas atbilst 
lineārai trā a ic1:.(t) maiņai. Optimālo aiz ara trā a ērtību ar noteikt pēc 

formula 

_ YCEclamp -(CGE +CcG +CcG+) 
IGLO - --- ---

G · Li; 

a) 

: : : : 
1UJ • • • • • ·r · --- -·r · -- -~- -· -· -1· -- · --~- · -· .. ;. · · ·· ·ļ •• • •• .j. • •• •• 

.: ff F:i:~t~· lf F 
. :YLFITTIF 

„ > 
"- i •I 

(2.2 ) 

b) 

······r· ···r····r····r·· ·i·····-r····T·····!····· 
llOO •••••• ;.. - •• -~ ••••. -:- ••••• ~- •••• ~- •• - • ; •••• ; •••••• ;. ••••• 

... ::;:.:::.±:.:::):::. ; - ll··· .; .... j ...• 

~~ .. ···+···;-····+·· j. ·~ . 
··::::ŗ:::::~'.'.'.'.'.'.t'.:-. l:::::. 1 ::'.:·:'.:·::.'.'.:=:~: 

. l · 

tj ~ 
Att.2. Kolektora-emitera priegum pie divu līmeņu komutācijas : a) pie dažādiem 

V CEclamp (punktota līnija - 300Y raustīta - 500V, nepārtraukta - 700 ); b) pie dažādām 
laL (punktota - pie minimālā vērtības, nepārtraukta - pie mak imālās); c) pie dažādām 

Cca (punktota - pie maksimālās kapacitātes, nepārtraukta - pie minimālās); d) 
optimizētās prieguma formas 
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2.7 Divu līmenu aiz ara adības modelēšana un ek perimentālā testēšana 

Piedāvātā komutācijas vadības metode tika eksperimentāli te tēta. Attēlā 2.9 ir 
parādīts piln komutācija pāreja procesa piemērs. 

tl m o ( m k a ) 

a) 
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Mērījumi tika veikti pie lLOAo= 15A un ar papildu kolektora-aizvara 1 OOOpF 
kapacitāti (Cco ). Kā elektroni kie spēka slēdži tika izmantoti BSM200GT 1200 2 
(Eupec). Aizvara strāvas līmeņi bija sekojo i - lo11=3A un IGL =OA. Y EclampO tika 
ie tādīts 50V. Kā redzam no Att.2.9, vc1:.(t) ir samērā līdzīga iepriekš atrastajai līknei 
(Att.2. ). Jāatzīmē, tomēr, ka Yc1:.ciamp ir iestādīts netie·i. Pa tāv noteikts laika 
intervāls (250 ... 300n ) tarp mirkli, kad vcE(t)=Yc c1amp0 un mirkli, kad faktiskā 

aizvara strāva ir IGL· Šī laika intervāla ietvaro spriegum c .(t) gandrīz sa niedz 
mak imumu, tāpēc CEclamp izmantot par atskaite priegumu nav efektī i. Tā vietā 
tiek fik ēts mirkli , kad vcc(t) āk palielinātie (vai tā minimālā vērtība 

V eclamp0=50Y). Tā kā minētai laika intervāls ir kon tants, tad fakti ko V Cclamp 
no aka vcE(t) izmaiņa ātrums. Ir acīm redzams, ka vcE(t) slīpums, un tātad arī 

fakti kais Y Ceclamp, var tikt pieskaņoti ar Cco palīdzību. Attēlā 2. 10-a parādīts VcE(t) 
pie dažādām vadības metodēm. Redzam , ka vistuvāk tai nstūra formai vcc(t) forma ir 
pie divu līmeņu aizvara trā as un ārējā Cco+ izmantošanas. Tajā pat laikā, no Att. 
2.10-b skaidr ka CcG+ patiesībā no aka prieguma ākotnējo līpumu un Y Eclamp· 

a) 

~. 

b) 
Att.2.1 O Ek peri mentāli izmērītai v E(t) ar trāvu vadāmās iz Jēgšanās laikā: a) 

maksimālā vērtība - pie viena līmeņa aizvara strā a un bez Cco+, nākošā līkne - tas 
pats ar CcG+= 1 OOOpF, nāko ā - pie divu līmeņu aizvara trāvas un bez Cco+, minimālā 

vērtība - tas pats pie Cco+= 1 OOOpF; b )pie viena līmeņa aizvara strāva un 
Cco+=l 18pF (maksimālā), CcG+=353pF (vidējā) un Cco = lOOOpF (minimālā) 

Šajā nodaļā niegtie eksperimentālie rezultāti, ap tiprina gan analīti kā 
pieejas, gan modeļa atbil tību un ļauj tos pielietot turpmākajo darbo . Apskatītais 
divu līmeņu aiz ara trā a adības algoritm vienkārši un droši novērš 
pār priegumu uz lēdžu elementiem, tajā pat laikā nodrošinot pietiekami nelielu 
proce a ilgumu. 
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2.8 Komutācija pie divu līmenu vadības un no nulle atškirīga prieguma 

Komutācijas procesiem pie nulles sprieguma para ti tiek pieņemt , ka nulle 
prieguma apstākļu nodro·ina kāds papildus pārveidotājs. i tēma kopumā 'ādā 
gadījumā ir diezgan sarežģīta. Minētie komutācija procesi ir iespējami, piemēram, 
pārveidotājos ar rezonanses ķēdi. Tomēr MP ieejā para ti ir kaut kādi, no nulle 
at"ķirīgi priegumi. Turklāt, ieejā vēl var būt arī induktivitāte . Šo ieme lu dēļ, ir 
jāap kata komutācija pie prieguma vērtība , ka nav nulle. 

(9. 10.11) (11) 

(0) (0) 

a) 
Att.2.11 Komutācija 
at"ķirīg no nulles 

b) c) 
pārklāšanās stadija: a)pie nulles sprieguma; b)pie sprieguma, kas 
ērtība ; c) ieejas kontūr pie sprieguma ka atšķirīgs no nulle 

Pirmā būtiskā atšķinoa parādās pārklāšanās laikā (kad ir ieslēgti abi ienākošās 
un izejošās fāžu elektroni ki spēka slēdži). Pie nulle prieguma ·ajā brīdī notiktu 
"brīva", eksponenciāla izejo·ās strāva pār lēg anās no izejo ā fāze uz ienākošo fāzi 
(Att.2.11-a). Fāžu trāvu stacionārā vērtība ir atkarīga no katras flīze pr t stība 
(Rrh1 un Rrh2). Šīs pārnešanas laika kon tante ir vi ai liela un ti k definēta sekojoši: 
T vz=LdRr, kur Lr un Rr ir ieeja kontūru kopējā indukti itāte un pretestība . Šādas 
liela kon tante dēl fāze strāva līdz komutācijas sākumam gandrīz neizmainās. 
Aizvieto ana shēma gadījumam, kad ieejas priegums nav vienāds ar nulli un strāvas 
pār lēg anā nav "brīva" (skat. Att.2.11-c), parādīta Attēlā 2.11 - b. Tā kā R! ir ļoti 
maza, trāvas izmaiņa ir gandrīz lineāra . Ja attiecībā pret strāva 1rzienu ummara1s 
ieeja spriegums V! ir negatī , tad pārklā·anā laikā ·ī trāva izejošajā fāzē 
samazinās un otrādi. Tādēļ izejas IGBT strā a un lodzes trāva iz lēg·anās proce a 
ākumā ir dažādas. 

Otrā atšķirība parādās saistībā ar divu 
līmeņu aizvara strāvu. Pie nenulles sprieguma lG 
līmeņa izmaiņu (no IGu līdz IGL) no aka 
vc1:.(t)=vL(t)+V!, nevis L(t)=L!·diL(t)/dt. Ja ieeja 
prieguma un trā as izmaiņu indukti itātē 

inducētā sprieguma vL(t) zīmes akrīt (kā parādīts 

Attēlā 2.12), tad v E(t) sasniedz V CEclamp pie 
zemāka vL(t) vērtība un aug tāka kolektora 
trāva (kā nulle prieguma gadījumā). Šajā 
gadījumā prieguma impulsa līdzenā daļa ir 

,;_„-·--·--------------·------------- .... „„. 

l_...-.,, __________ ~~---- ,>---------) 

Att.2.12 enulles prieguma 
komutācija izslēg anās daļa 

garāka . Ja turpretī, ieejas priegumam un vL(t) ir dažāda zīme , tad Vcr(t) = cEc1amp 



22 

pie aug tāka vL(t) un zemāka kolektora trāvas. Tas sprieguma impul u padara ī āku. 
Kā redzams, pie vienas un tā pašas slodze strāva , prieguma impul u garumi ar 
būt dažādi. trā a pie piedu pārvietošana pārklāšanā laikā • o efektu vēl pastiprina, 
jo dažādām sprieguma polaritātēm trāva sākotnējā ērtība ir dažāda . 

Attēlā 2.11 parādītā hēma (protams, uz IGBT bāze ) tika modelēta ar di u 
līmeņu aizvara strā u un pie Voc 1=-IOOV un Voc2= 100 . Šād Vr. virzien akrīt ar 
u(t) irzienu un ir pretējs Li(t) virzienam. Tāpēc sprieguma impul uz pirmā 

slēdža ir daudz inten ī āk kā uz otrā (Att.2.13). Tomēr, kā redzam no šī grafika, 
prieguma mak imum V cr:: lamp ērtību daudz nepār niedz ne pie iena prieguma 

polaritātes. Tas norāda, ka di u līmeņu vadības metode ir derīga arī nenulles 
prieguma komutācijai. 

b) 
Att.2.13 Strāvas komutācijas pie prieguma, kas at ķirīg no nulles ērtības (Att.2.11 -
b) : a) priegumi (nepārtrauktā līnija - v( ), punktotā - v(4)); b) strā as (nepārtrauktā 
līnija - i(La2) punktotā - i(L01 )); grafiks pa labi attēlo proce u pie pozitīva (attiecībā 

pret strāvu, ka amazinās) ieejas prieguma, bet grafiks pa kreisi - pie negatīva . 

2.9 ecinājumi 

Šajā nodaļā tika veikta iespējamo uz IGBT bāzēto elektronisko spēka slēdžu 
uzbūve analīze. oskaidrots, ka optimāla ir ESS modifikācijas ar pretēji paralēlo 
IGBT Jēgumu jo šajā variantā ir izteikts atpakaļvirziena element . o sprieguma 
invertora dabīgā komutācija proce a tiek atva ināta vadība tratēģija priekš MP 
kam ieejā ir pie Jēgti sprieguma a oti, izejā - trāva avoti, bet pēka lēdžiem ir 
optimālā kon trukcija. 

Tiek analizētas komutācijas ar induktivitāti gan ieejā gan izejā ( trāva 
komutācijas). Šādām komutācijām tiek piedāvāta uzlabota IGBT vadība koncepcija 
prieguma mak imuma pazeminā anai. Lielākā veikto p-tījumu daļa ap kata nulles 
prieguma režīmu . Taču tiek pamatota arī šo koncepciju piemērotība priegumam, 

kam ir no nulle atšķi rīga vērtība. Tas, ka vi as minētās modifikācijas attiecas uz 
pār Jēg anas ķēdi, dod pamatojumu iz trādāt īpa·u pu vadītāju moduli drošai strāvas 
komutācijai. Šādu moduļu izmanto ana ļautu būtiski ienkār·otu vadība programmu. 

tzinība : IGBT iz lēg anās proce a pie divu līmeņu aiz ara strāvas pētījumi tika 
veikti BB Corporate Re earch (Z i edrij ā) . Autor iz aka lielu atzinību par šī 
in titūcija niegto atbal tu . 
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111. Vienkāršas matr icveida pārveidotāju vadība metodes 

3.1 Priek.vārds 

M . enturini un A .Ale ina jau pirms divdesmit gadiem ir labi aprak tījuš i 

daža MP adība m tode (Literatūra (4)). lntere e par MP ir augu i un ·o di de mit 
gadu laikā MP ir eltīti un publicēti ne mazums rak tu (Literatūra [4] ... [ 19] ir tikai 
daži no tiem). Rak ti pār varā ir par impul u platuma un telpisko vektoru modulāciju 
un to īpatnībām. Piemēram, Literatūrā [ 11] piedāvāta komutāciju minimizācija 
metode pie šāda vadības tratēģija . Literatūrā [ 12] ir dota telpisko vektoru 
modulācijas skalārā interpretācija. Tomēr pār varā i a ·īs metode ir samērā 
arežģīta un grūti realizējama . Tādēļ ·ajā nodaļā tiek pār katīta minētā pazī tamā 

vadība metode , kā arī uz to bāze tiek izstrādāti vienkāršoti (pa daļ ai vektoriāli, pa 
daļai - kalāri) algoritmi . 

3.2 Vektoriālā pieeja 

Katra MP ieeja un 1z Ja fāze var tikt ai tīta ar noteikta virziena telpas asi 
divdimen iju analīti kajā telpā, kas ārētu būt, piemēram , komplek o kaitļu plakne. 
Šie vektoriālie mainīgie kopsummā dod kādu rezultējo o vektoru, piemēram, 
prieguma vektoru. Šādai interpretācijai reizēm ir arī fizikālā jēga. Piemēram, 
maiņ trāva ma·īna rezultējo ā plū ma. o prakti kā viedokļa, daudz efekti āk ir 
izmantot līnijas priegumu: 

V AB(t) = Vm 1 . ... [3 · in(ül,n · t) 

V13c(t) = V inM . ... fj · in(ül'" · t-2 ·7t / 3) 

VCA (t) = Vin 1 • f3 · in(ül;n · t + 2 ·7t/3) 

(3 . 1 a) 

(3 . 1 b) 

(3. lc) 
kur Y;nM ir ieeja fāzes prieguma amplitūda, bet ül;0 - le1}ķi kā frek ence. Ja bāze 
vektori ir: 

2n 2rt 

DA = e1' , De= / 3 un D = e-'l"" (3.2) 
tad rezultējo ·ai vektor ir: 

i<"-w,.1) 
v 1. 0 = v A ( t)- DA + v B ( t). Ds + v c ( t)- De = -J3 . (3 / 2)- v inM • e 2 (3.3) 

o vienādojuma 3.3 redzam , ka ieejas prieguma ektor rotē ar leņķi ko ātrumu ülin · 
Ja MP ir trīs ieeja un trī izeja , tad spēka matrica a tāv no de iņiem pēka 

lēdžiem . Katr no šiem lēdžiem var atra ties divo ie pējamos tāvokļos: "ieslēgts" 

ai "iz Jēgts" (šajā nodaļā komutācija proce i netiek ap katīti) . Tā kā pavisam ir 
deviņi lēdži, tad ie pējamo slēdžu matrica tāvokļu kait ir 29=512. Taču, tā kā 
katru izejas fāzi ienlaicīgi jā avieno ar vienu (un tikai ienu) ieeja fāzi, tad atļauto 
kombināciju kait ir tikai 33=27. Šī kombinācijas ir uz kaitītas tabulā 3.1. Katr 
pēka matricas stāvokli dod noteiktu izeja prieguma vektoru . Katram pēka 

matrica tāvoklim ar uzrakstīt ektoru vienādojumu, ka ir līdzīgs 3.3 (bet sastādīt 
izeja parametriem), un atra t rezultējošo vektoru. Šo ektoru amplitūda un leņķi arī 
ir iekļauti tabulā 3. 1. 
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Tabula.3. 1: Atļautie MP stāvokļi un izeja prieguma vektori 

X= Y= Z= Vxv Vvz Vzx Vektora modulis Vektora Tip 
lenkis 

1 A A A 0 0 0 0 - Nulles 
2 B B B 0 0 0 0 - Nulles 
3 c c c 0 0 0 0 - Nulles 
4 A B c VAB Vac YcA 312·3 112·VmM n/2-wt Rotējošs 

5 A c B -VcA -V13c -VAB 3/2·3 112·VinM -57t/6+wt Rotējoš 

6 B A c -VAo -VcA -Vuc 312·3 112
• Vin\.1 7t/2+wt Rotējošs 

7 B c A Voc VcA VAB 3/2·3 1n ·VinM -57t/6-wt Rotējošs 

8 c A B VcA VAu V13c 3/2·3 112·VinM -n/6-wt Rotējoš 

9 c B A -Vac -V AB -VcA 3/2·3 112· VinM -7t/6+wt Rotējošs 

10 A B B VAB 0 -VAB 3·VinM·sin(wt) -n/6 Statisk 
11 B A A -VAo 0 VAo 3·VinM·sin(wt) 57t/6 Statisk 
12 B c c V13c 0 -Vac 3· VinM·sin(wt-27t/3) -n/6 Statisk 
13 c B B -Vac 0 Yec 3· VinM·s in(wt-27t/3) 57t/6 Stati k 
14 c A A VcA 0 -VcA 3· VinM·Sin(wt+27t/3) -n/6 Statisks 
15 A c c -VcA 0 VcA 3· VinM·sin(wt+ 27tl3) 57t/6 Statisks 
16 B A B -VAB VAB 0 3·VinM ·sin(wt) -57t/6 Statisks 
17 A B A VAB -VAu 0 3· VinM·sin(wt) n/6 Statisks 
18 c B c -V13c V13c 0 3· V;nM·sin(wt-27t/3) -57t/6 Statisks 
19 B c B Vac -V13c 0 3·V;nM·sin(wt-27t/3) n/6 Stati k 
20 A c A -VcA VcA 0 3· VinM·sin(wt+27t/3) -57t/6 Statisks 
21 c A c VcA -YcA 0 3· VinM·sin(wt+ 27t/3) n/6 Statisks 
22 B B A 0 -V AB VAB 3·VinM·sin(wt) n/2 Stati ks 
23 A A B 0 VAB -VAB 3·VinM·sin(wt) -n/2 Statisk 
24 c c B 0 -Vac Vac 3·YinM·sin(wt-27t/3) n/2 Statisks 
25 B B c 0 V13c -Vac 3· V;nM·sin(wt-27t/3) -n/2 Statisks 
26 A A c 0 -VcA YcA 3· VinM·sin(wt+27t/3) n/2 Statisks 
27 c c A 0 VcA -VcA 3 · Y;nM ·sin( wt+ 27t/3) -n/2 Statisks 

Atkarībā no izejām pieslēgto ieeju skaita, rezultējošais vektors var piederēt 
vienai no trijām grupām. Ja viena un tā pati ieeja pie Jēgta vi ām trijām iz jām 
(stā okļi 1 ... 3), tad starp izejas pailēm prieguma na . Rezultējošais vektors, tādā 
gadījumā, ir nulles vektors. Šāds savienojuma veids var tikt izmantots, piemēram, lai 
nodro· inātu ceļu izeja trāvai, tajā pat laikā nepadodot uz Jēdzi nekādu priegumu. 
Līdzīgi aps ērumi attiecas arī uz ieeja strāvas vektoru . 

Ja katra ieeja ir pievienota citai izejai, tad rezultējošais vektors ir rotējoš 
( tāvokļi 4 ... 9). Rotācija ātrum , protams, ir atkarīg no ieejas frekvence , bet 
vektora modulis ir proporcionāl VinM vērtībai. Vektora ākotnējo stāvokli un rotācija 
virzienu nosaka pēka matrica stāvoklis. Var pierādīt, ka ieeja strāva telpi kais 
ektors arī rotē, taču ar izeja frekvenci . Tā kā šādi vektori nepārtraukti maina 
irzienu, tad izmantot tos pārveidošanas laikā ir samērā grūti. 

25 

Tre·ai ie pējamais sa ienojuma veids ir, 
kad di as ieejas fāzes ir pie ienota trīs izeja 
fāzēm ( tāvokļi 10 ... 27). Ta nozīmē, ka kāda no 
ieeja fāzēm ir pieslēgta divām izeja füzēm. 
Šād avienojum dod rezultējošo ektoru ar 
tik ētu irzienu, bet ar mainīgu moduli. Pa tāv 
eši iespējamie fiksētie irzieni ar leņķa oli n/3. 
o tabula 3.1 ir acīm redzam , ka katr no trim 

līnija spriegumiem ar izveidot vektoru gar 
jebkuru no šiem virzieniem. Ja turklāt, 

ap katāmajā laika brīdī, kād no priegumiem ir 
negatī .s, tad to var pielietot arī pretējā irzienā 

(pagrieztu par n). Tas nozīmē, ka jebkurā laika 
brīdī ar iegūt tati ko vektoru ar trim 
ie peJamām amplitūdām ešo ie pējamos 

virzienos (Att.3.1 ). Šo vektorus var no aukt par 
ak iālajiem ektoriem. 

XYZ= „~-+ XYZ=/+- -

\._ VI / 

\„ ./ 
v \ /' 

\ / 
XYZ= - - + \ / XYZ= + + --------------------------- ------------------·-----·-

zx yz 

Att.3.1 Ak iālie virzieni un izeja 
zonas ektormodulēšanas laikā 

Izeja priegumam un 1eeJa trāvai var tikt piekārtots uzdošana vektors. Šis 
vektor rotē ar leņķi ko ātrumu Wo 1 . Tā nav nepārtraukta rotācija - vektor 
pārvietoja ar di krētu oli 680 , kuru no aka vēlamā komutācija frekvence vērtība: 

e 2·7t · fouT 
6 0 = 

~w OA) 
kur foUT - izejas frek ence, f. w=lff - komutācijas frekvence. Tādā gadījumā 
ap katāmajā laika momentā izejas füze leņķi var izteikt sekojoši: 

So=Wourt=68o·k, kur k - vesels pozitīv skaitlis. (3.5) 

Katr uzdošanas ektora momentānai stā oklis var tikt izteikt kā aksiālo vektoru 
summa, kas pareizināta ar noteiktu koeficientu. Šis reizinājums turpmāk tiks saukts 
par uzdodošā ektora aksiālo komponenti Minētie koeficienti ir relatīvie (attiecībā 
pret T ) laika intervāli (Yo=tiff , Ya=to!T , Yo1=to1ff w, Yo2=to2ff w, Ya1 =ta1ff 
un Ya2=ta2tf w kat. turpmākajā nodaļās), kuros pārveidotājs uztur atbilsto o no 
ak iālajiem vektoriem. Vi nozīmīgākais adības istēma uzdevum ir relatī o laika 
intervālu aprēķin tā , lai izejas spriegumam un ieeja strā ai būtu vēlamie parametri. 

3.3 Viena līmena vektoru modulācija 

Yi vienkāršākai vektoru modulācijas veids ir, kad uzdo anas vektora aksiālās 
komponentes a tāv tikai no ienas daļa ( kat. autora Publikācija 9 un 17), kuru rada 

ien modulācijas spriegum . Tādēļ izeja līnijas spriegum iena un tā paša T laikā 

sa tāv tikai no viena vērtības impul iem. Attēlā 3.2-a parādīta šāda interpretācija 
zonai l. Tā kā vienkār·ākajā gadījumā uzdo anas vektors var saturēt divas aksiālās 
komponente , tad pastāv divi atbilstošie matrica stāvokļi (un trešai , kur· tiek 
izmantot nulles ektora izveidošanai). Izejas stāvokļi ir parādīti Attēlos 3.2-b un 3.2-
c. Analizējot šo stāvokļu , var ecināt, ka pārveidotāja ieejas füžu strāvu impul iem ir 
di a iespējamās vērtība . 
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X:t x 
1 

yz 
a) b) c) 

Att.3 .2 Izeja vektors kā divu ak iālo komponenšu umma pie viena līmeņa vadība 
algoritma: a)vektoru diagramma; b) 8- asij atbilstošā elektri kā hēma; c) cr- asij 

atbil tošā elektri kā hēma 

Attēlā 3.3 ir pa kaidrota ieeja fāžu izvēle modulēvana prieguma formēšanai 
pie viena līmeņa vektoru modulācija . Tā kā modulācija laikā tiek lietots tikai vien 
ieeja līnijas spriegums, tad, lai iegūtu maksimālu izejas priegumu, tiek izmantotas 
ieejas fāzes ar mak imālo un minimālo prieguma momentāno vērtību. Piemēram, 
laikā, kad 9in=nf6 ... n/2, maksimālais momentānais fāze Spriegums ir V A(t) 
(nepārtrauktā līnija Attēlā 3.3), bet 
minimālais - v0(t) (raustītā līnija Attēlā 

3.3). Atbil tovai līnijas priegums, kurš 
tiek izmantots par modulācijas spriegumu , 
Attēlā 3.3 ir parādīts ar ie vītroto laukumu. 0-1""---t>''h":n7~rr.1---;-......._--t---'ļ+ 
Pie šāda modulācija principa katra ieejas 
fāze izejai var būt pievienota 2/3 no i ejas 
perioda (l/3 kā pozitīvai spriegums, 1/3 kā 
negatīvai ). Pārējo perioda daļu, fāze nav v,lU vcUl 
pie Jēgta, tāpēc tās momentānā fāzes trāva Att.3.3 MP modulācijas priegum viena 
ir nulle. Skaidr , ka šādas strā as a tā ā līmeņa vadība režīmā 
parādās lielas nepāra harmoni kās. 

Ir iespējam atra t atbilstošo relatī o laika intervālu sinusoidālam 

(modulētam) izeja priegumam un noteikt ieeja idējo fāzes strāvu komutācija 

perioda laikā. Bal toties uz ģeometriskajām sakarībām (Att.3.2-a), var uzrakstīt 
ekojovus vienādojumu : 

= 3 . .j3 . V . in(n / 3 -9~) 
vs 2 ou•M sin(n/3) 

(3.6) 

3 sin e~ 
un v = · .}3 · V · - -

0 2 out\.1 sin(n/3) ' 
(3.7) 

kur e~ - ir vietējais izeja fāze Jeņķis ( ai leņķis dotā izejas zonas jeb sektora 

ietvaros). o otra pu e , minētās ak iālā komponente ar tikt izteikta arī uz 
atbil tošo relatī o (attiecībā pret komutācija periodu) laika intervālu bāzes, ja 
ap katāmajā irzienā ek istē aksiālai ektor : 

V5 = 3 · MOD ·Y5 = 3 ·d · VinM ·Sin(8;0 +7t / 3)-y6 , (3. ) 
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v
0

= , 3· Moo·Y0 = J3· . 3·V,0 1.1· in(e;.+n / 3)-y0 , (3.9) 

kur e;. - ir vietējai ieejas fāze leņķi ( ai Jeņķi aplūkojamās ieejas zonas O . .. n/3 

ietvaro ). o vienādojumiem 3.6 ... 3.9, ievērojot, ka Kv=Vou1MIVinM. lielumus Yo un Yo 
var izteikt ekojovi: 

_ K . in(n/3-9~) 
Yo - v . • I sm(e,. + n 3) 

(3.10) 

in 9~ 
Yo=Kv· . • I ) 

m(9„+7t 3 
(3.11) 

b 
. -K .sin(n / 3-9~)+in9~=K .co(9~-n/6)<l{3 l 2) 

et to ummu. Ys +y0 - v . (
9

. 13) v · (9' /3) - · 
sm '" +1t 111 in +n 

o vienādojuma 3.12 redzams, ka apskatāmajā režīmā Kvmax=O. 66. Aksiālajiem 
vektoriem atbil to vās strā a var izteikt (bal toties uz Att.3.1, Att.3.2-b un Att.3.2-c, 
piemēram, I ektoram) sekojoši: 

• • • I OUI 1 • (9' 2 / 3 th) loulM . ce· 2 /3 "')-ls = lxy -lzx = .J3. m o+ 1t - .... - [3. m o- 1t - .... -

=lou1M· in(9~+n /2-<ļ>), (3.13) 

· · · lou1M · (9' th) lou1M · (9' 2 / 3 th) -to= lyz - 1zx = .J3 . m 0 - .... - .J3 . m 0 - 1t -'!' -

=lou11 · in(9~+n / 6-<ļ>). (3.14) 

Tagad var atra t vidējo (laikā T w), ieeja fāzē plū to o trāvu: 

. · · · IoutM · Kv .J3 <j> (3 15) 
1inpu1=tM00= 1s·Yo+ 1a·Ya= in(9;.+n/ 3)· 2 ·CO · · 

Aplūkojot pēdējo izteiksmi var izdarīt dažus ecinājumu : pirmkārt - ieejas strāvas 
a tāvā ir tipra nepāra hannonika Uo 1/3 no ieejas perioda ieejas fāzes stāva ir 

nulle)· otrkārt - MP darboja kā tran formators - tas amazina priegumu un palielina 
strāvu; treškārt - viena līmeņa modulācija režīmā slodzes leņķis ieejā cp=O, tāpēc 
ieejas strāva bū mazāka pie lielāka slodzes leņķa <l> (0 pie <j>=n/2). 

3.4 Divu līmeņu ektoru modulācija 

Galvenais viena līmeņa modulācija algoritma 
trūkum ir ieejas trāvas zemā kvalitāte. Tā satur ne 
tikai komutācijas frekvences harmoni kā , bet arī 
lielas harmoniskā a tāvdaļa ar zemām frekvencēm 
(l 50Hz, 250Hz utt.). Harmoniskais sastā s var tikt 
uzlabots tikai gadījumā ja katra ieejas füze 
pārveidošana proce ā tiek iesai tīta vi a ieejas 
perioda laikā. Tas, savukārt, ir iespējams tikai, ja tiek 
izmantoti vi maz di i modulācija spriegumi. Var 
ecināt, ka katrai uzdodo vā vektora aksiātajai 

komponentei jā a tāv no di ām daļām. Šajā nodaļā ir 
pi dā āta pavisam ienkārša atbil tošā modulācija 
algoritma modifikācija (skat. autora Publikāciju [ 17)). 

X:t 

1 

cr axis 
....._~-'------+-~ 

1. 73·v MOOJ (l) 

YZ 

Att.3.4 Vektoru diagramma pie 
divu līmeņu vadība algoritma 
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Attēlā 3.4 ir parādīta šāda vadības 
režīma vektoru diagramma. Uzdodo ·ā 
vektora aksiālā komponente ir v0r un Var, 
un tiek lietoti divi modulācija spriegumi, 
kuru formēšanā ir iesai tīta vi a ieeja 
flīze (Att.3.5). Pie flīzes leņķa rr/3 ... 2rr/3, 
pirmai (dil to.ai ) modulācijas priegums 
tiek iegūt tarp flīzēm A(+) (nepārtrauktā ' a!IJ •,(IJ 

Att.3.5 MP modulācija priegumi divu 
līnija) un B(-) (rau tītā līnija), bet otr 

līmeņu vadība režīmā (augo·ai ) - tarp fāzēm A(+) un C(-) 
(punktotā līnija). Attēlā 3.5 modulācija priegumi ir parādīti ar iesvītrotiem 
laukumiem, ka pārklājas. Tā kā ir divi modulācija priegumi, tad arī katra no 
ak iālajām komponentēm a tāv no di ām daļām: v0i;=v01+ 02 un Vai:=v0 2+v0 2. Tāpēc 
pārveidotāja izeja līnija prieguma impul iem viena un tā pa·a komutācija perioda 
laikā ir divas vērtības . Tā kāvi a ieeja fāzes nepārtraukti ir ie aistīta pārveido·anas 
proce ā, tad vair nepa tāv tādi laika intervāli, kurn kādā no fāzēm strāva ncplū t, 
ka ļauj būtiski uzlabot tās harmoni ko sa lāvu . Aplūkojamai adība algoritm· ar 
tikt aprak tīt ar seko jo ·u vienādojumu palīdzību: 

V5=v5,+V52= , 3·vM001·Y51+ /3-v ,1002·Y52=
2

3
· 3·Ynu1-.i· in(rt/ 3 - 9~>,(3.16) 

sin(n/3) 

.J 3 in e~ 
vo = vol + vo2 = ' 3. VMODI ·Yo1 + 3. VM002 ·Yo2 = 2. J3. VOIJIM. sin(rt/3) 

jo ·Yo1 +jo ·Y 01 = iMOOI = i,npu11 

jo ·Y52 +io ·Yo2 = iM002 = iinpu12 ' 

kur v 1001, VM002, i;npu11 un i;npui2 var atra t no formulām: 

vMooi = J3 · V," 1 ·sin(e;„ +n/2) , 

v Moo2 = "3. vinM . ince;. + n l 6) , 

iinpu•I = I;" 1 ·Sin(e;. +2n/3) , 

(3.17) 

(3.1 ) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

iinpu12 = ImM . sin e:. . (3.23) 

Patie ībā, vienādojumi 3.16 ... 3.23 astāda diva ienādojumu sistēma , ar četriem 
mainīgajiem katrā . To ri inājumam nepiecie·ams papildus no acījum , kas no aka 
akarību starp Yo1 un Ya1, kā arī starp Yo2 un Yai· o sakarību var sa tādīt kā strāvu 
momentāno vērtību attiecību flīzē , kas piedalā modulācija prieguma formē·anā: 

Y61 _ Y01 _ iinpu11 _ IinM ·sin(e;. +2rt / 3) _ sin(e;n +2n/3) 

y 62 - y 02 - impu12 - l in\1 . in a:. - in e:. (3.24) 

ienādojums 3.24 var tikt pārveidots, piemēram šādā formā: 

sin e;. 
Y 62 = . ce· 2 ' 3) . Y 61 . sm on + 7t 

(3.25) 

Pēdējais un vienādojumi 3.16, 3.22, 3.23 var tikt pārrakstīti ienā izteiksmē: 

~ • / ) 3 3 . ce· / 6) sin e:. . 3 . .._ 3.ymM·sin(S,n+ 1t 2 ·y61 + ' "\' ·Stn '"+1t ·y61 ·. • = 
sm(S'" + 2rt / 3) 

3 sin(n/3-0~) 
=2· · 3 ·Voui"1 in(n/3) (3.26) 

29 

kuru var pārveidot: 

y 61 · [ in(S ;n + rt I 2)- sin(e;n + 2rt I 3) + sin(0 :n + rt I 6)- sin e :n] = 

=Kv ·sin(rt/3-S~)·sin(e;n +2rt/3). (3.27) 

Vienādojuma kreiso pusi var pārveidot par co (rr/6) un tad var izteikt Yo1: 

y 01 = 
2 

·Kv ·sin{rt/3-S~)·sin(e;n +2n/3). (3.2) 
. 3 

Bal toties uz vienādojumiem 3.17, 3.22, 3.23 un 3.25 var 
vienādojumu, ka attieca uz Yo2: 

a tādīt vēl vienu 

2 · a·) · a· y02 = · Kv ·sm(n/3- 0 ·sm '" . 
. 3 

(3.29) 

Līdzīgā veidā no vienādojumiem 3.16 ... 3.19, un 3.22 „. 3.24 
lielumiem Ya1 un Ya2: 

var iegūt izteiksme 

y01 = .
2

3 
· K v ·sinO~ ·sin(e;n +2n/3) (3 .30) 

2 . • . a· 
un y ?= r · Kv· m80 ·sm '". 

o. J3 
(3.31) 

Tāpat kā pie viena līmeņa modulācija , strā u kas atbilst aksiālajām komponentēm 
apraksta vienādojumi 3.13 un 3.14. Fāzu strāvas a tāv no diviem trāva impulsiem 
katrā komutācijas periodā . Tāpēc var uzrak tīt sekojošos vienādojumus: ( kat. arī 

vienādojumu 3. l un 3.19): 

iinputl =jo ·Yo1 +jo ·Y 01 • 

iinput2 = i5 ·Y52 +io ·Yo2 · 

(3.32) 

(3.33) 

Aizvietojot trāva pēdējā divā formulā ar vienādojumiem 3.13 un 3.14 
relatīvos laika intervālu y01 , Yo2, Ya1 un Ya2 ar izteik mēm 3.28 ... 3.31, iegūst: 

iinputl = .h ·Kv ·sin(n /3-8~)-sin(8;0 +2n/3)-1001M ·sin(S~ +rt/2-<ļ>)+ 

+ 
2 

. Kv . sin e~ . sin(e;. + 2rt/ 3). IoutM . in(0~ + nl 6 - <!>) = 
"\1 3 

= 
2 

· Kv · l 001M · in(S;n + 2rt/3) · 
3 

·[si n(n /3-S~)·sin(S~ +n/2-<ļ>)+ in0~ ·sin(S~ +rt/6-<ļ>)]. (3.34) 

bet 

Trigonometrisko izteik mi kvadrātiekavās ar vienkāršot līdz -.J 312 · cos<ļ> un 3.34 var 

pārrak tīt: 

iinpu•I = Kv · louiM ·COS<ļ>·sin(e;" +2n/3) . 

Tajā pat laikā aktīvās jaudas bilanci ar uzrakstīt sekojoši: 

v 
I'" 1 ·COS<p= ~M ·IOUI 1 ·COS<ļ>. 

inM 

Tā kā 3.22 un 3.23 ir sastādīti pie coscp=l, tad: lmM = Kv · l 001M ·cos<j> . 

. emot ērā 3.37, ienādojums 3.35 izsaka ēlamo ieejas strāvu: 

iinpuii =Kv ·I 001M ·co cļ>· in(e;" +2n/3)=I,.M ·sin(e;. +2n/3). 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

(3.3 ) 
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Analoģisku pārveidojumu rezultātā var iegūt izteiksmi arī otrai trāvai: 

i,nput2 = Kv . 1001 1 • co $. in 0:" = 1.nM . sin 0:" . (3.39) 

Tā kā trešā füze ir iesai tīta abu modulācijas spriegumu formēšanā tad tā trāva ir 

abu pārējo trāvu summa: 

(3.40) 

o ienādojumiem 3.3 ... 3.40 redzam • ka iz ja strā a a tā ā ir tikai pamata 
harmoni kā un harmoni kā ar komutācija frekvenci (tā kā minētie vienādojumi ir 
iegūti mainīgo idējām vērtībām komutācija perioda laikā). Turklāt, šie ienādojumi 
atbil t simetri kai trīsfüzu istēmai. 

Lai novērtētu maksimālo prieguma pārvades koeficientu Kv, jāatrod relatī o 
laika intervālu Ys1, Ys2, Ya1 un Yo2 summa. Tā kā šie laika intervāli jau ir zināmi no 
izteiksmēm 3.2 ... 3.31, tad to summu var iegūt ekojoši: 

Y61 +Y62 +Y1i1 +Y62 = '1
2

3 
· K v -~in(n/3-0~)· in(0;" +2n / 3)+ 

+ in(n/3-0~)· in0;" +sin0~ · in(0;0 +2n/3)+ in0~ · in0;
0

J= 

2

3 
·Kv .[c in(n/3-0~)+ in0~H in(0;" +2n/3)+ in0;n>J= 

}
3

·K ·cos(0~-n/6)-sin(0;"+7t/3)~1. (3.41) 

Pēc vienkār iem pārveidojumiem var atra t sakarību: 

K < _ _ 3 / 2 _ - = _ 0. 66 
v - cos(0~ -n/6)· in(0;

0 
+n/3) (0. 66 ... 1)-(0. 66 ... 1) 

(3.42) 

Gluži tāpat, kā viena līmeņa modulācijas režīmā, mak imālā K vērtība ir 0. 66. 

3.5 Ieejas jauda koeficienta regulēšana 

Vienādojumi 3.28. „3.31 ir iegūti pie cp=O. Analogi ku pieeju var lietot arī pie 

citām cp vērtībām. Vadības algoritm inu oidālās ieeja stāvas Ciīnpu11, iinpu12 un iīnpu1J) 
formē līdzīgā eidā. At ķirība ir tā, ka ieeja prieguma zona ir nobīdīta par vēlamo 
leņķi. Šajā gadījumā relatīvo laika intervālu ienādojumi ir sekojo·i: 

2 Kv · in(n/3-0~)·sin(0;0 +2n/3) 
Y61 = (3.43) 3 co cp 

2 Kv ·sin(n/3-0~)-sine;" 
Y62 = · (3.44) 

...; 3 coscp 

Yoi = 2
3

. Kv ·sin0~ · in(S;0 +2n/3) (
3

.4
5

) 
co cp 

Yoi= 2 _Kv· in0~·sin0;0 (
3

.4
6

) 
"' 3 coscp 

Var izdarīt ecinājumu, ka maksimālais pri guma pārvade koefici nt ir mazāk , kā 
pie cp=O: 

Kv~O. 66·co cp. (3.47) 

( 215 

:( 20 

( 25 

:c 20 

- .-
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35 
t(""'9J 

a) 

5 
t fn""t9J 

c) 

00Lm'--_..,......_--""=""~~:=-~-::!::::::--"""7:,o~o~o:-"'~~~~~~~~:'Ac:O--:;o 
•r•t:LJ 
d) 

35 
t(""'9) 

e) 
Att.3.6 MP telpi kā vektora modulācijas MATLAB modelēšanas rezultāti: a) un b) 

ieejas trā a (un filtrētā ie jas trāva) un tās harmoniskais astāvs viena līmeņa 
modulācijas režīmā; c) un d) tas pat divu līmeņu modulācijas režīmā; e) izejas trāva 

abo režīmos 
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3.6 ecinājumi 

Pa tā vairāka vadības metode , kura ir piemērota pielietošanai MP. Tomēr 
IPM ir vi efektīvākā, tāpēc vi a uzmanība šajā nodaļa ir pie ēr ta "ī metode 
modifikācijām. . 

Protam , matricveida pārveidotājos IPM ir pecifiska iezīmes . Ir amērā grūti 

bal toties uz MP pamata vienādojumiem (matricu formā) un uzdodošām līknēm, tād-ļ 
ka matricu ienādojumu i tēma atri inājumu var atra t tikai ar diezgan jaudīgu 
skaitļošana aparatūru. 

Daudz efektī āk ir trāvu un priegumu kopa interpretēt kā rotējo'u 

vektoru . Šādā gadījumā var ie e t uzdodo o vektorus un analizēt to aksiālo 
komponen·u astāvu . Izmantojot šādu pieeju, tika atra ta ļoti :i~nk~r·a i~teik me · 
3.10, 3.11, 3.2 ... 3.31 inu oidālam (modulētam ar IPM metodi) izeja pnegumam. 
Vienādojumi 3.1 O un 3.11 nodrošina ne inu oidālas ieejas strāva , bet 3.2 . .. 3.31 -
inu oidāla ieejas trā a un jaudas koeficientu 1. Piedā ātajām adības metodēm 

tika veikta MA TLAB modelēšana (rezultāti parādīti Attēlā 3.6). o šiem datiem 
redzam , ka abu metožu pielieto ana nodrošina inu oidālu izeja pnegumu un 
trā u. Savukārt, sinu oidālu ieeja trāvu nodro "ina tikai divu līme1)U adība 

algoritm . Tā kā minētie vienādojumi ir vienkār"i, tad to v_ar realizēt a~ t~b~lāri 
uzdotām funkcijām un vienkār iem aprēķinu algoritmiem. Pēdējā īpa ība ļauj pielietot 
ļoti vienkār us un lētus mikrokontroleru moduļu . 
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JV. Je pējamais matrica veida frekvence pārveidotāju pielietojum 

4.1. Priek ārd 

S arīgākā MP īpa ība ir tā, ka tas spēj izejas trāvu sadalīt starp ieejas fāz-m 
diezgan brī ā ecībā. Šī īpa'ība ļauj panākt gan nepiecie'amā izejas sprieguma, gan 
vēlamā ieeja trāvas formē anu. Pa tāv vairākas pēka iekārtas, kam nepi ciešama 
šī īpa ība. o aktī ās jaudas sistēmām, pirmkārt, tā ir maiņ trāvas elektropiedziņa, tad 
barošana a oti ar uzlabotiem ieeja parametriem un frekvence pārveidotāji, kas 
kādu no altematī ā enerģijas a otiem (mazos hidro- un vēja ģeneratorus, 

fo toelektri kā saules baterija , u.c.) pievieno barošana tīklam . MP ar tikt izmantots 
arī reaktīvā jauda i tēmās - kompensātoros un aktī ajo filtro . 

4.2. Matrica veida frekvence pārveidotā ji main trāva elektropiedzinā 

Vissvarīgākai no MP pielietojuma veidiem ir maiņ trāva elektropiedziņā. 

Šāda veida pielietojums labi atbil t MP standarta pieslēgumam : sprieguma avoti no 
vienas puses (pievienojums barošana tīklam vai LC filtram) un strāvas avoti no otras 
puses (maiņstrā as dzinējs) . Vienkāršākais maiņ trāvas elektropiedziņa eid ietver 
pēka matricu, kurai ir pievienots maiņ trāva dzinējs no viena puses un 

zemfrekvences filtrs no otra pu es. Filtr ir projektēts tā, lai samazinātu ieejas trāva 

komutācijas frekvences komponenti . Filtra otra puse ir pievienota barošanas tīklam . Ir 
nepiecie • amas dažas aiz ardzība ķēdes lai novēr tu pār priegumu uz jauda 
slēdžiem. Vadība si tēma mēra spriegumu aizsardzības ķēdē un tīkla spriegumu. 
Pamatojotie uz uzdodošā prieguma vektora un uzkrātajiem datiem, tā kontrolē spēka 
matricas un aizsardzība moduļa E S. Patie ībā , lai frekvenču pārveidotāj darbotos 
droši, ir jāzina vienīgi prieguma polaritāti . Šādo pielietojumos ir vēlams, lai jaudas 
koeficients būtu pēc iespēja tuvāk vienam. Acīmredzami, ka vadības algoritms, kas 
iz trādāts 111. nodaļā, kurā varīgākā attiecība ir izteik mē 3. 35, 3.36 un 3.53 ... 
3.56, šajā gadījumā ir vispiemērotākai . Divu līmeņu modulācija ir atzīstama par 
labāku, jo ieejas trāva atur tikai gal eno (50 Hz) un komutācijas frekvences 
harmoniskās komponentes. Ja ieejas filtrs ir atbilstoši projektēts, tad ieeja trāva ir 
prakti ki sinu oidāla. Vienkāršākā sistēma ir viegli papla ināma ar devējiem un 
atgriezeniskajām saitēm (piemēram strāvas un ātruma atgriezeniskās ailes). 

4.3 . Vadāmie tai ngrieži ar uzlabotiem ieeja parametriem 

Maiņstrā as piedziņā MP rada rotējo u izejas sprieguma vektoru. MP var radīt 
izejas priegumu arī ar fiksētu leņķi. Šajā gadījumā MP piemīt puls-jošs izeja 
priegums, kura idējā vērtība vi u laiku paliek nemainīga. Tāds sprieguma avots var 

barot dažādus līdzstrāvas patērētājus, piemēram, līdz trāvas dzinēju (Att.4.1-a). Ja 
izejas prieguma vektors atbilst aksiālajam virzienam, tad MP ir divas ienādas izejas 
fāze . Viena no tām var tikt iz Jēgta no pārveidotāja, kā rezultātā pārveidotājam bū 
konfigurācija 3x2. Piemērā, kas tiek dots An.4.1-a, ir iespējams neizmantot fāzi Z, kā 
rezultātā iegūst aksiālo leņķi rr.16 vai -rrl6. Uzlabotais taisngriezis uz MP bāze , kas ir 
aprakstīts literatūrā [20) un [21 ], ir parādīts An.4.1-b. 
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a) b) 

Att.4 .1 Matrica veida tai ngrieži: a) MP ar līdzstrāvas dzinēju ; b) taisngriezis ar 
uzlabotajiem ieejas parametriem (skat. literatūru [20] un [21]) 

Matricas veida tai ngrieža (ar konfigurāciju 3x2) ieejas un izeja mainīgie ir 
parādīti Attēlā 4.2. Tā kā te ir iespējams vienvirziena stāvokli , tad ieejas strāvai ir 
tikai vienas vērtības pulsācijas . o otra pu es, kā to var aplūkot Attēlā 4.2- b, tad 
izeja priegumā ir impul i ar divām amplitūdām . Tas rāda ka izeja trāva ir sadalīta 
starp ieeja fāzēm un strāva ieejā ir simetriska un inu oidāla, ja izejā ir līdz trāva 
patērētāj . Kopumā, šād pārveidotājs dod izejas priegumu diapazo~ā ~-0, ~6Uī~ 1 ~ „ 
O, 66UinMl Tā kā ir ie pējamas arī negatīvās vērtības , tad aprak hta1 sesu sledzu 
pārveidotāj ir piemērots, līdz trāva dzinēja vadībai. 
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Att.4 .2. Matrica veida tai ngrieža ieejas un izeja parametri: a) ieejas priegum ; 
b)izeja spriegums un tā līdzsprieguma ērtība; c) ieeja trāva pirms un pēc 

filtrēvanas; d) izejas līdz trāva 
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4.4. Matrica veida frekvences pārveidotājs enerģijas ražošana sistēmās 

Mūsdienā liela 
nozīme ir pēka frekvences 
pārveidotāju izmantošanai 

dažādos altematī ā Maiņstrāvas 
enerģijas a otos. Starp tiem ģenerator 

Mēriekārtas 

un IPM 
adība 

Spēka daļa 

(9 s lēdži) 

var pieminēt, piemēram , 

saules baterijas (vai to 
grupa - bateriju masīvi) un 
mazos ģeneratorus , kuru 
para ti darbina ar vēja vai 
ūdens enerģiju. Iespējamā 
enerģija ražošana sistēma 

ar maiņ trāvas ģeneratoru 

un MP ir parādīta Attēlā 
Att.4.3 MP pielietojum nelielā ģeneratoru sistēmā 

4.3. Saule baterija 
gadījumā ir izmantojama tai ngrieža-invertora MP konfigurācija ( kat. 4 .3 nodaļu) . 

4.5 . Reaktīvā jaudas kontrole un aktīvā filtrēšana 

odalā lll un iepriekšējā apakšnodaļā tika aprak tīt MP pielietojums aktīvās 
jauda patērētājos. Vispārīgā gadījumā, MP tik pat labi ļauj kontrolēt reaktīvo jaudu. 
Reaktīvās jaudas si tēmu ar impulsu platuma modulāciju ar definēt kā noteiktu 
daudzumu pozitīvā (patērētās) jaudas pul ācijas, kas tiek kompen ētas ar negatī ā 
jauda (ģenerētā ) pul ācijām tādā pašā laika posmā. Šajā periodā vidējā aktīvā jauda 
ir nulle. Iekārtā ar aktīvo jaudu, MP para ti kompensē isus izeja negatīvā jauda 

ffi
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ķēde ..._ ___ _, 

Spēka ķēde 

(9 slēdži) 
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impulsus tā, ka ieejā paliek tikai 
pozitīvās jaudas pulsācijas. Šāda 
veida kompen ācija var tikt 
izlaista vai daļēji izlai ta un šajā 
karā MP ieejā noregulē reaktīvās 

jaudas daudzumu. Ja nav aktīvā 
jaudas, tad MP darbojas kā 
reaktī ās jaudas kompensātor 

(piem. Att.4.4). Dažāda veida 
reaktīvā jaudas kompensācijas 

iespējas ar MP palīdzību ir 
aprak tīta autora publikācijā 

tīkls [ 16), [ 17) un [20). Bipolārā divu 
Att.4.4 Reaktīvās jaudas kontroleris uz MP bāzes ak iālo komponenšu vadība šķi t 

vi piemērotākā tāda veida 
iekārtam tāpēc, ka MP ne tikai kontrolē dažādas polaritātes jauda impulsus, bet arī 
rada šāda eida pulsācijas. Katra aksiālā komponente (skat. 111. nodaļu) astāv no 
pretēji ēr tām daļām. egatī ā ektora iegūšana dod pozitī o un negatī o pri guma 
pul āciju ar tādu pat virziena trāvu. Šī īpašība var tikt izmantota reaktīvās jauda 
ražošanai. Šajā gadījumā prieguma pārvades koeficients K ir mazs, jo zināms laiks 
tiek izmantots, lai komp n -tu negatī o impulsu . Divu virzienu bipolārās 

modulācijas MA TLAB modelēšana rezultāti parādīti Attēlā 4.5. MP dod mazu iz jas 
priegumu (50 V un 30 Hz), izmantojot kopējo vadības metodi, kā tas ir aprak tīts 111. 
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nodaļā. MP izejai ir pievienota kompleksā pretestība Z1a =0,5e·jnt6 
Q, lai sinusoidāla 

trāva ar amplitūdu 1 OOA āktu plūst izejā . Atbil toši aktīvā ieejas strāva var tikt 
atra ta no aktī ā jaudas līdzsvara izteiksme un tā ir 10,825 A. Atliku ā komutācija 
perioda laikā, divu virzienu bipolārai vadība algoritms dod negatīvu reaktīvo strā u 
ar amplitūdu 50 A. Kopējā ieeja strā a ir nobīdīta ar leņķi apmēram 1Ti9 rad 
(kapacitatīvs rak tur ). Cit šī veida vadības efekts ir izejas strā as pulsāciju 
palielinā "anās pie komutācija frek ence . Jāatzīmē, ka reālu iekārtu jāslogo ar tīri 
induktīvu !odzi. 

a) b) 

Att.4.5. Di u virzienu bipolārā vadība režīma MATLAB modelē"anas r zultāti: 
a) izeja spriegums un kompen ētā kapacitatī ā strāva (zemākā amplitūdas), 

b) izejas priegums (pulsējošs) un induktīvā trāva 

MP ar vadīt jauda pul ācijas ne tikai ieeja perioda laikā, bet arī cito laika 
intervāla . Aktīvā filtrē ana var tikt paveikta tādā pašā veidā. 

4 . 6 . Secinājumi 

Šajā nodaļā ir dots īss apskats par iespējamo MP izmantošanu. 
Visnozīmīgākai izmantošanas eids ir maiņstrāvas elektropiedziņā . MP arī var 
izmantot līdz trāva patērētāju baro anai. Ar MP ir ie pējams logot barošana tīklu ar 
simetri ku un sinusoidālu strāvu pie dažāda veida slodzes. odaļā ir apskatīti divi 
matricas veida taisngrieži. MP var tikt izmantots kā starpposm starp n lieli m 
enerģija ražotājiem (ģeneratoriem) un energo i tēmu. Šāds īss apraksts tomēr nedod 
ie pēju no ērtēt potenciālā priekšrocības un trūkumus šādām ierīcēm. 

Cita veida pielietojumi, izmantojot MP, nodrošina kontrolējamu reaktīvā 
jaudas plūsmu. Tie ir ātrdarbīgi reaktīvās jaudas kompen ātori un aktīvie filtri . Reāli, 
šīm iekārtām ir līdzīgas topoloģijas un tā eic līdzīgas funkcijas. Ir dots vi n 
topoloģijas piemēr un apskatīt atbil tošais vadība algoritm . Aplūkotajām iekārtām 
ēl ajag pievienot ek perimentālo izpētes rezultātus. 

Galvenais secinājum ir ta , ka bez tradicionāli izmantojamā frek ences 
pārveidotāja, ar MP ar paveikt daudzas citas funkcijas. Dažus MP pielietojumus 
padziļināti pēta citi autori, daža funkcijas tika te tēta ar modelē"anas palīdzību, bet 
daži priekšlikumi ir izklā tīti i pārīgo ilcieno . Tāpēc var ecināt, ka šajā laukā vēl 
jāveic liels darbs. 
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Kopējie secinājumi un ieteikumi turpmākajiem pētījumiem 

Dotā nodaļa satur padarītā darba novērtējumu, iepriekšējo nodaļu analīzes 
būti kāko rezultātu uz kaitījumu, kā arī praktiskus ieteikumus turpmākajam darbam. 

odaļā 1 tiek analizētas tiešo frek ences pārveidotāju (TFP) pamata struktūras . 

Tiek aplūkoti gan paralēlā gan virknes struktūra pārveidotāji , kā arī apskatīta 
adības metode , ka derīga dažādiem TFP. Tiek sniegt vi pārīgs matricveida 

pārveidotāju (MP) aprakst un uz kaitītas galvenā ādu pārveidotāju īpa "ība . odaļā 

I niegt jau e ošo MP pētījumu ap kats un izvirzītas turpmāk pētāmās problēmas . Ir 
eikt dažādu frek ence pārveidotāju tipu alīdzinājum , kurā salīdzināt tiem 

nepieciešamo pusvadītāju pēka elementu skait iespējamā vadība metodes kā arī 
galvenā priekšrocības un trūkumi . Ir konstatēts , ka daudzu tipu FP var aplūkot kā 
nepilnas matrica • no kā seko, ka tiem ir ie pējam pielietot matricu analīze metode . 
Taču para to MP spēja šādiem pārveidotājiem piemīt tikai daļēji . Turklāt, 

nepārtraukta šādu pārveidotāju uzlabošana rezultātā tik un tā iegūst MP. Tādēļ MP 
var uzskatīt par vienkāršāko struktūru, kam piemīt daudzpusīga enerģija plū mas 
vadības iespēja . Tie ir ļoti efektīvi tādās pielietojuma nozarēs, kur pa tāv aug ta 
prasība pret pārveidotāja ieeja un izeja sinusoidālajiem parametriem, kā arī jomās, 
kur nepieciešama enerģija plūsma abo virzienos. MP piemīt minimāl reaktīvo 

elementu skait un gabarīti, ka ir vēl viena MP priekšrocība. Tajā pat laikā, pa tāv 
daži faktori, ka kavē MP attī tību. tarp ti m jāmin nepietiekamai komutācijas 

proce a drošum , kā arī amērā sarežģītās vadība metode . Minētā problēma tiek 
iztirzātas tālākajā nodaļā . 

odaļā ll tiek pētīti MP komutācija procesi. odaļas sākumā aplūkotas 

ie pe1amā ieejas tīkla, paša MP un slodzes konfigurācija . Tiek uzsvērts, ka 
vi biežāk MP tiek izmantoti kombinācijā ar sprieguma avotiem (kapacitīvajiem 

elementiem) vienā pusē un trā a avotiem (induktīvu slodzi) otrā . Šādā situācijā, MP 
atgādina prieguma invertoru. Pārveidotāja ieeja nedrīk t aslēgt īsi, bet izejās -
nedrīk t pārtraukt trāvas ķēdi. prieguma invertorā šos nosacījumu nodro ina 
atpakaļvirziena diode . Pie atbilsto"a vadības, MP atpakaļvirziena lementi Ua tie 
eksi tē) darboja tāpat kā sprieguma invertora diode un komutācijas ir dro"as. Tā kā 
MP ieejā ir maiņ priegums, tad, lai zinātu, kuriem elementiem jāveic atpakaļvirziena 
funkcija , jānoskaidro ieejas sprieguma momentāno vērtību polaritāte. odaļā 11 tiek 
aplūkota uz prieguma invertora dabiskā komutācijas bāze izstrādāta vadības 

stratēģija (četru soļu stratēģija), kas izpilda minēto funkciju. 
Ja induktivitāte ir pārveidotāja abā pu ēs, tad komutācijas proce kļū t 

būtiski sarežģītāks. Tādā gadījumā jābūt noteiktam pārklāšanās laikam, kurā matrica 
izvadi ir sa lēgti īsi, lai nepieļautu slodze strāvas pārtraukšanu. Tā kā pēc pārklāšanās 

tāvokļa, vienu no pārveidotāja ieejām ir jāizslēdz un atbilsto o strāvu jāpārtrauc, pie 
šāda komutācija vienmēr eksi tē zināms pārspriegum . ajā nodaļā ap katīti dažādi 
paņēmieni pārspriegumu samazinā anai. To var izdarīt piemēram ar RC lāpētāju 

palīdzību, ta.ču tas palielina pārveidotāja gabarītus. Pār priegumu var amazināt arī 

palielinot aiz ara ķēdes prete tību vai amazinot kon tantās aiz ara strā as vērtību . Šī 
metode nav pārāk efektīva, jo prieguma ērtība ir proporcionāla kvadrātsaknei no 
aizvara trā a . Detalizēta komutācija analīze pie dažādām aizvara trāvām ir 
parādīju i ka prieguma impulsa formu ar optimizēt ar aiz ara strā as vadība 
palīdzību . Minimālu impul a amplitūdu ar panākt pie tā taisnstūra fom1a . 
ienkār"ākai vadība algoritms realizē trauju aiz ara trā as amazināšanu pie 

pārsprieguma paradī"anās . Šīs metodes piemērotību ir apliecināju " i gan matemāti kā 
modeļa pētīj umi, gan shemati kā modelēšana, gan arī eksperimentālā te tēšana . 
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ulles sprieguma komutācija ir testēta gan ek perimentāli, gan ar modelēšanas 
palīdzību, taču komutācija pie sprieguma, ka atšķira no nulle ērtības - tikai ar 
modelēšanas palīdzību. Tā kā pie nulle prieguma modelē·anas un ek perimentālie 
rezultāti ir līdzīgi, tad arī pie nenulles sprieguma iegūtie modelē·ana rezultāti 

uzskatāmi par derīgiem. Tas ļauj augstākminēto komutācija proce a optimizēšana 
metodi atzīt par efektīvu. Šī pētījuma rezultāti ļauj izveidot "gudro" vadība ķēdi 
IGBT tranzi toram, ka nopietni atvieglotu MP turpmāko attī tību. 

odaļā 111 tiek pētīts otr būti kai jautājum , ka kar MP pielietojamo 
adība algoritmu . Kā jau ta ir pieminēt nodaļā 1, MP ļoti efektīvi ie pējams 

pielietot impulsa platuma modulāciju (IPM), izmantojot airāku līmeņu modulācijas 

priegumus. Šī ieme la dēļ, isa uzmanība dotajā nodaļā tiek pie -r ta tie·i IPM, 
izmantojot ektoriālo pieeju. Balstotie uz <labi kā ieejas sprieguma ektora 
izteiksme , ir iz trādāta vienkār a ektora uzdo ana procedūra. Tālāk analizēti 

ie pējamie matrica tāvokļi un atra ti tiem atbil to ie prieguma telpi kie vektori. Ja 
ir zināmi noteikti ieeja parametri (pinnkārt jau ieeja jauda koeficient ), iesp-jams 
būti ki vienkār ot amērā arežģīto iera to adība algoritmus. Šajā nodaļā ir 
iz trādāti di i vienkārši adības algoritmi, kurus var izteikt ar dažiem elementāriem 
vienādojumiem. Vien no tiem formē inu oidālu priegumu MP izejā (protams, 
izmantojot IPM), bet otr nodrošina kā inu oidālu spriegumu pārveidotāja izejā, tā arī 
inu oidālu ieeja trāvu ar iepriekš uzdotu fāze nobīdi. a as ienkāršības dēļ, ·īs 

metode viegli var tikt realizēta pat ar ienkār a mikrokontrolera moduļa palīdzību . 

Šajā noda ļā tiek no ērtēt i arī pārveidošana ierobežojumi. 
Pēdējā nodaļā ir iz katīta ic pējamās MP pielieto ana joma . 

Vi redzamākais MP pielietojum ir maiņ trāvas elektri kajā piedzi1)ā ar minimālo 
reaktīvo elementu skaitu un izmēriem ka a rī ar aug tu pārveido ana kva l itā t i. Ir 
ap katīta vienkāršākā maiņ trāvas piedziņas topoloģija. MP ar izmantot a rī kā 
tai ngriezi ar imetri kiem un sinu oidāliem ieejas parametriem nelielās ģeneratoru 
si tēmā , kā arī visur citur, kur stingri jāievēro imetri ka tīkla no lodze. Vēl viena 
plaša pielietojuma nozare ir reaktīvā jauda kontrole. Šeit galvenai MP pielietošana 

eid ir aktī ie fil tri un momentānie reaktī ā jauda kompen ātori, kam ·ajā nodaļā 
piedāvāta ie p-jamā topoloģija, kā arī modelē"ana rezultāti. Protam , ādi, uz MP 
bal tīti, moduļi rūpīgi jāizvērtē, tāpēc • o tēmu ar ieteikt par turpmāku pētījumu 
objektu. 

Kopējie secinājumi ir: 

J) Matricveida pārveidotāji ir daudzu citu frekvence pārveidotāju tipu apvienojum . 
Tajā pat laikā, tam ir mazāks elektroni ko spēka slēdžu un, jo īpaši, r aktīvo 
elementu kait un gabarīti, kā ekvivalentam cita tipa pārveidotājam (pirmkārt jau 
ta attiecas uz izplatītajiem frekvence pārveidotājiem ar līdzstrā a po mu). 

2) oro·u komutācijas proce u matricveida pārveidotājo ar panākt ar 
programmatūras (4 vai 2 soļu komutācija stratēģija) un piedāvātā aparatūras 

(uzlabota aizvara ķēde ar divu līmeņu trā u) palīdzību. 
3) Matricveida pārveidotājiem ir izstrādāta vienkār a un kvalitatī as vadības 

metodes, kuras var izpildīt ar vienkār u adība i tēmu .. 
4) Dažādie mod lē anas un eksperimentālie r zultāti apstiprina piedā āto vadība 

metožu un komutācijas tratēģiju efekti itāli. 
5) Pro izori ks no ērtējums atklāj airāka jaunas matric eida pārveidotāju 

pielietojuma nozare . o šiem a pektiem matricveida pārveidotāji būtu jāizvērt
atse i ķu, detalizētu pētījumu ietvaros. 
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Pieņemto apzīmējumu arak t 

II nodaļā izmantoto apzīmējumu saraksts: 

Ai, A2 - IGBT iz lēg·anās eksponenciālā posma iGE(t) pirmā un 
otrā eksponenciālās komponentes amplitūda pie 
nemainīgas aizvara strāva ; 

B1, B2 - IGBT iz lēgšanā sinu oidālā posma iGc(t) pinnā un otrās 
sinusoidālā komponentes amplitūda pie nemainīgas 

aizvara trāva ; 
CGE - IGBT iek ējā kapaci tāte tarp aizvara un emitera izvadiem; 
CcG - IGBT iekšējā kapacitāt tarp kolektora un aiz ara 

CcG+ 

ic(t) 
iE(l) 
iG(t) 
icE(t) 
icG(t) 

iGE(t) 

i1 r(t) 
iL(t) 
lio1 

Ī CG(LOAD) 

IG(LOAD) 

IG 

L ai 

La2 

Lr 
RcG+ 
Re 

izvadiem; 
- IGBT ārējā papi ldu kapacitā te, kas novietota tarp 

kolektora un aizvara izvadiem; 
- RC l āpētāja kondensatora ērtība; 

- IGBT (li ncarizēta līkne) vadības sprieguma pārveidošanas 
koeficients (d iferenc iā lā vadāmība); 

- strāva , ka plū t IGBT kolektora iz adā; 
- strāva , kas plūst no IGBT emitera izvada; 
- strāva , kas plūst IGBT aizvara izvadā; 

- kontrolējamā (kanāla) lGBT strāva ; 

- trāva , kas plūst caur lGBT aizvara-kolektora kapacitāti , vai 
starp kolektora un aizvara tennināliem ; 

- trāva, kas plūst caur IGBT aizvara-emitera kapacitāti , vai 
starp emitera un aizvara termināliem ; 

- ieejas cilpas cirkulārā strāva pārklāšanā laikā ; 

- ieejas cilpas strā a IGBT izslēgšanās laikā ; 
- sākuma strāva ekvivalentajā i nduktivitātē IGBT iz lēgšanās 

eksponenciālā posma ākumā pie nemainīgas aizvara 
strāva ; 

- sākuma strāva ek ivalentajā induktivitātē lGBT iz Jēgšanās 
sinu oidālā posma sākumā pie nemainīga aizvara trāva ; 

- trāva kolektora-aizvara kapacitātē, kas plūst, kad aizvara
emitera spriegum ir stabilizējies pie VGE(LOAD) vai ap to; 

- aizvara strāva , kas plūst , kad aizvara-emitera spriegums ir 
stabilizējies pie V GE(LOAD) vai ap to; 

- aizvara trāvas ērtība pie nemainīga aizvara strāva 

režīma ; 
- zemākā aizvara strāvas vērtība pie divu līmeņu aizvara 

trāvas režīma; 

- aug tākā aiz ara trāvas vērtība pie di u līmeņu aiz ara 
trāvas režīma · 

- IGBT komutētā strāva ; 

- ienākošās fāze parazīti skā induktivitāte pār Jēgšanā lai kā; 

- i zejošās fāzes parazīti skā i nduktivitāte pārs l ēgšanā la i kā; 

- ievade ci lpas ekvivalentā i nduktivi tāte pārs lēgšanā laikā; 

- ar CcG+ kopā l ietotās prete tība ērtība ; 

- tarp IGBT aiz ara iz adu un pārs lēgšanās hēmu ie lēgtās 
prete tības ērtība. 
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- ienākošās füzes ekvivalentā prete tība pārslēgšanās laikā; 
- izejošās fāzes ekvivalentā prete tība pārslēgšanās laikā; 
- RC slāpētāja prete tības vērtība; 
- ieejas cilpas ekvi alentā prete tība pār lēgšanās laikā: 
- IGBT izslēg"anās eksponenciālā posma ri inājuma pirmā 

un otrās komponente laika kon tantes pie nemainīgas 
aizvara strā as; 

- RC slāpētāja iero ināto vār tību period ; 
- pārklāšanas po ma laika konstants pie nulle sprieguma; 
- IGBT priegums tarp kolektoru un emiteru; 
- IGBT spriegums tarp kolektoru un aiz aru; 
- IGBT priegums starp aizvaru un emiteru; 
- ekvivalentā induktivitāte priegum ; 
- reālai sprieguma līmeni , pie kura notiek aizvara trāva 
samazinā"ana divu līmeņu aizvara trāva režīmā; 

- prieguma līmenis aizvara trāva samazinā"anas komandas 
padošanai divu līmeņu aizvara trāva režīmā (tikai 
ek perimenta laikā); 

- maksimālais spriegum tarp IGBT kolektora un aizvara 
tennināliem izslēgšanās laikā pie nenulles ieeja 
induktivitātes; 

- mak imālais (pie ātinājuma) spriegums starp IGBT 
kolektora un aizvara izvadiem ie Jēgtā stāvoklī; 

- aprēķinātais nepārtrauktais kolektora-emitera priegums, 
kas attiecas uz iG(t)=IGL; 

- aprēķinātais nepārtrauktais kolektora-emitera spriegum , 
kas attieca uz iG(t)=lGu; 

- kolektora-aizvara kapacitātes ākuma spriegum 
komutācija ek ponenciālā po ma ākumā pie nemainīgas 
aizvara strāvas; 

- kolektora-aizvara kapacitātes sākuma priegums 
komutācijas sinusoidālā po ma sākumā pie nemainīga 
aizvara strāvas; 

- sprieguma vērtība ienākošā fāzē pārslēg"anā laikā; 
- sprieguma vērtība izejo"ā fāzē pār lēg"anās laikā; 
- pozitīvais spriegums, ko dod IGBT pārslēgšanās ķēde; 
- negatīvais priegums, ko dod IGBT pārslēgšanās ķēde; 
- aizvara-emi tera sprieguma vērtība pie icc(t)=ILOAD (IGBT 

pārvades raksturlīkne); 

- aizvara-emit ra kapacitāte sākuma spriegums komutācija 
eksponenciālā posma sākumā pie konstanta aizvara 
strāvas; 

- aizvara-emitera kapacitātes ākuma priegum komutācijas 
sinu oidālā posma ākumā pie nemainīga aizvara strāvas; 

- IGBT tranzi tora sliekšņa spriegums; 
- ieejas cilpa ekvivalentais priegums komutācija laikā; 
- vār tību, kas pa tāv komutācija inusoidālā po ma laikā 

pie nemainīgas aiz ara strāvas, leņķi kā frekvence; 
- vār tību slāpēšana koeficents, ko no aka RC slāpētājs; 
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111. noda ļā izmantotie apzīmējumi: 

fj vai f1 

foUT vai f2 
fsw 
iA(t), is(t), ic(t) 

ix(t), iv(t), iz(t) 

lout 1 

iinputl 

iinput2 

iinpulJ 

Kv 
T w 
v A(t), va(t) , vc(t) 

- matricas veida frekvences pārveidotāja ieejas frekvence; 
- matricas veida frekvences pārveidotāja izejas frekvence; 
- komutācij as frekvence; 
- 3x3 matricas veida frekvences pārveidotāja ieejas fāze 

s trāva ; 
- 3x3 matricas veida frekvences pārveidotāja izejas fāzes 

strāvas; 

- 3x3 matricas veida frekvences pārveidotāja ieejas strāvu 
amplitūda ; 

- 3x3 matricas veida frekvences pārveidotāj a izejas strāvu 

amplitūda ; 

- fāžu vidēj ā strāva , kas formē modulācijas spriegumu viena 
līmeņa modulācijas režīmā; 

- vidējā strāva , kas atb ilst pirmajam (krītošajam) modulācijas 

spriegumam divu līmeņu modulācij as režīmā ; 
- vidēj ā strāva , kas atbilst otrajam (augošajam) modulāc ijas 

spriegumam divu līmeņu modulācijas režīmā ; 

- vidējā strāva fāzē, ka formē tikai pirmo (krītošo) 

modulācijas spriegumu divu līmeņu modulācijas režīmā ; 

- fāzes vidējā strāva, ka formē tikai otro (augošo) 
modulācijas priegumu divu līmeņu modulācija režīmā; 

- fāzes vidējā strāva , kas formē abus modulācijas spriegumu 
divo modulācijas režīma līmeņos; 

- sprieguma transformācijas koeficents; 
- komutācija periods; 
- 3x3 matricas veida frekvences pārveidotāja ieeja fāze 

spriegumi; 
vx(t), vv(t), vz(t) - 3x3 matricas veida frekvences pārveidotāja izejas fāzes 

priegumi; 

Y outM 

VREF 
v6 vai Vsr 

0 vai vor. 

vo vai v o! 

V0 vai Var. 

Vst 

VoJ 

- 3x3 matrica veida frekvence pārveidotāja ieejas 
spr;egumu amplitūda; 

- 3x3 matricas veida frekvences pārveidotāja izejas 
spriegumu amplitūda ; 

- uzdodošā sprieguma vektora amplitūda ; 

- uzdodo ā vektora o-komponente; 

- uzdodošā vektora o- komponentes amplitūda ; 

- uzdodošā vektora cr- komponente; 

- uzdodošā vektora cr- komponentes amplitūda; 
- uzdodošā vektora o- komponentes daļa , ko rada pirmais 

(krītošais) modulācijas spriegums; 
- uzdodošā vektora 0-komponentes daļa , ko rada pirmais 

(krītošais) modulācijas spriegums, amplitūda ; 

- uzdodošā vektora cr-komponente, ko rada pirmais 
(krītošais) modulācijas priegums; 

- uzdodošā vektora cr-komponentes daļas, ko rada pirmais 
(krītošais) modulācijas spriegums, amplitūda ; 
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- uzdodošā vektora o-komponentes daļa ko rada otrais [V+jV] 
(augošais) modulācija priegums· 

- uzdodošā vektora &-komponentes daļas , ko rada otrais [V] 
(augošais) modulācijas spriegums, amplitūda; 

- uzdodošā vektora cr-komponente daļa, ko rada otrais (V+jV] 
(pieaugošais) modulācija spriegums; 

- uzdodošā vektora cr-komponentes daļa amplitūda, ko rada [V] 
otrais (augošai ) modulācija priegum ; 

- modulācijas spriegums pie viena līmeņa modulācijas (V] 
režīma · 

- pinnai (krīto ai ) modulācijas priegums pie di u līmeņu [V] 
modulācija režīma; 

- otrais (augošai ) modulācija priegum pie di u līmeņu (V] 
modulācija režīma; 

- relatīvai (attiecībā pret komutācijas periodu) laika [ 1] 
intervāls, ka atbil t uzdodošā vektora &-komponent i pie 
vi na līmeņa modulācija režīma; 

- relatīvai laika intervāl , kas atbil t uzdodošā vektora [ 1] 
cr-komponentei pie viena līmeņa modulācijas režīma ; 

- relatīvais laika intervāl , kas atbilst uzdodošā ektora [ J] 
o-komponentes daļai, ko fonnē ar pirmo (krītošo) 
modu lācija priegumu pie divu līmeņu modulācija 
režīma; 

- relatīvais laika intervāl , ka atbilst uzdodošā ektora [ J] 
cr-komponentes da ļai, ko formē ar pirmo (k rītošo) 
modulācijas spriegumu pie divu līmeņu modulācija 
režīma; 

- re latīvais laika intervā l s, kas atbil t uzdodošā vektora [ 1] 
o-komponentes daļai, ko formē ar otro (pieaugo"o) 
modulācijas priegumu pie divu līmeņu modulācijas 
režīma; 

- re l atī ais laika intervāl , kas atb il t uzdodošā vektora ( 1] 
cr-komponentes da ļ ai, ko formē ar otro (pieauga· o) 
modulācijas spriegumu pie divu līmeņu modulācijas 
režīma· 

- matricas veida frek ences pārveidotāja nobīde 1 ņķi starp (rad] 
strāvu un spriegumu ieejā; 

- matricas veida frekvences pārveidotāja nobīdes leņķis tarp (rad] 
strāvu un spriegumu izejā; 

- matrica eida frek ence pārveidotāja momentānais i ja [rad] 
fāze leņķis; 

- matricas eida frekvence pārveidotāja momentānais izeja (rad] 
fāze leņķis; 

- momentānai fāzes leņķis ieeja zonas robežās· (rad] 

- momentānais fāze leņķis izejas zona robežās; [rad] 

- matricas eida frekvence pārveidotāja ieejas leņķiskā [radis] 
frek ence; 

- matrica eida frek ences pārveidotāja izejas leņķi kā (radis] 
frekvence. 
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